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a) Òrgan ambiental: resolució sobre la memòria ambiental, de 
30/09/2014 

Registre d’entrada núm. E/000920-2014 en data 01/10/2014 
Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental - 
Sr. Sergi Cantó Jordi. Subdirector general d'Avaluació Ambiental 
c. Aragó núm. 244-248, 08007 BARCELONA 

(Es relaciona amb Informe núm. 19 i 19.1, dels analitzats en l’”Informe de resposta a 

les prescripcions dels informes oficials”) 

1. Antecedents 

El Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Palau-solità i Plegamans s’havia 
aprovat per primera vegada inicialment pel Ple municipal de 22 de juny de 2006.  
Aquest document va ser objecte d’informe dels  Serveis Territorials del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de Barcelona, que tenir entrada a l’Ajuntament el 13 de 
juliol de 2006.  També, en data 5 de juliol de 2007, es va dictar la resolució sobre la 
memòria ambiental del Pla, emesa per la Directora dels Serveis Territorials a 
Barcelona. 

El 30 d’abril del 2013 es va aprovar inicialment per segona vegada el Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM), en el qual s’incorporaven un seguit de determinacions 
que suposaven canvis respecte a l’anterior aprovació inicial: 

- Incorporació dels estudis d’inundabilitat 
- Incorporació de les prescripcions sobre els riscos de falles geològiques 
- Noves solucions per evitar expropiacions innecessàries  
- Criteris per facilitar l’execució del Pla, mitjançant els diversos projectes 

d’urbanització o de reparcel·lació aprovats o en tràmit 
- Ordenacions detallades dels nous desenvolupaments urbanístics 

L’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental va avaluar ambientalment la 
proposta aprovada inicialment per segona vegada, tenint en compte les diferències del 
POUM que havia motivat la resolució de conformitat de la proposta de memòria 
ambiental en data de 5 de juliol de 2007, i les noves determinacions ambientals que 
han anat sobrevenint durant aquest període temps.  I va emetre informe de data 30 
d’octubre de 2013, amb un conjunt de consideracions, determinacions i prescripcions 
sobre el POUM. 

L’Ajuntament elaborà un document de POUM que incorporava les diverses aportacions 
rebudes, tant per part de les Administracions públiques a través dels seus informes, 
com dels particulars mitjançant diverses al·legacions.  Aquesta nova proposta de Pla es 
presentà, el 30 de juny de 2014, al departament competent en matèria d’urbanisme i 
de medi ambient, per tal d’obtenir la conformitat de la memòria ambiental i l’informe 
urbanístic i territorial –previs a l’aprovació provisional-, seguint el procediment 
establert en la Disposició Transitòria Divuitena.b).Quart Llei 3/2012. 
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El 30 de setembre de 2014 l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental ha resolt 
no donar conformitat a la memòria ambiental del POUM de Palau-solità i Plegamans, 
establint un seguit de consideracions sobre aspectes a completar, ampliar o esmenar. 
 

2. Informe 
 
El conjunt de determinacions contingudes en la resolució sobre la memòria ambiental 
són resumidament les següents: 

a. Donar compliment a les consideracions establertes per l'Agència Catalana de 
l'Aigua en el seu informe de 23 de setembre de 2014. 

Per una banda, cal valorar alternatives a l'execució de murs de formigó, en base a 
solucions més toves i integrades en l'espai fluvial en els sectors de sòl urbà 
consolidat; per altra banda, la inundabilitat del sector SUD-04 Can Cladelles (en el 
nou document SUND-01. Can Cladelles) provoca que es consideri desfavorable la 
solució adoptada i calgui obtenir un nou informe de l’ACA. 

L'ACA havia emès informe sobre la segona aprovació del POUM en data 3 de 
desembre de 2013, i el 23 de setembre de 2014 va emetre un segon informe en el 
qual valorava el grau d'incorporació de les consideracions requerides en el primer. 

En aquest segon informe es considerà que el grau d'incorporació i correcció del 
nou document era adequat, amb algunes consideracions; però es va entendre 
desfavorable la solució del sector SUD-04. Can Cladelles (en el nou document 
SUND-01. Can Cladelles), per la qual cosa caldria obtenir un nou informe al 
respecte. 

b. Actualitzar l'informe de sostenibilitat ambiental 

L’òrgan ambiental constata que l'informe de sostenibilitat ambiental (ISA) no ha 
estat modificat després d’incorporar esmenes i canvis respecte a l'anterior versió.  
Per tant, cal que sigui actualitzat. 

L'ISA haurà d'avaluar i analitzar la proposta objecte d'aprovació, justificant 
l'alternativa finalment escollida en funció del grau d'acompliment dels objectius i 
criteris ambientals definits en la mateixa documentació ambiental. 

c. Replantejar l'ordenació proposada del PAU-20 Puighebreuada 

S'haurà de replantejar l'ordenació del PAU, atenent els buits urbans existents i 
l'absència del Projecte de reparcel.lació, tot disminuint la zona d'aprofitament 
residencial en benefici d'un major nombre d'habitatges i amb l'objectiu d'alliberar 
sòl, fonamentalment l'adjacent a la riera de Sentmenat i el Torrent de Can Duran.  

d. Determinar una franja de protecció en el SUD-10 Industrial Llevant 

La memòria ambiental no justifica que s'ha complert aquest requeriment, 
constatant-se també que s'incrementa el sòl destinat a zones de 154.071 a 157.071 
m2sòl i el sostre de 101.089 a 113.383 m2st en relació a l'aprovació inicial, 
disminuint-se els espais lliures en 6.895 m2sòl. 
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Aquest fet contradiria l'establert en la pròpia memòria ambiental, on textualment 
s'afirma que el tipus d'edificació permetrà també alliberar més sòl, millorar la 
relació de les edificacions amb l'Av. de Catalunya i la transició del sector amb 
Gallecs. 

En l'informe de l'ACA s’havia demanat, fonamentalment, determinar en l'ordenació 
del sector Industrial Llevant d'una franja de transició i protecció adequada per tal 
d'esmorteir els impactes derivats de l'efecte vora, atenent a la seva proximitat amb 
l'espai d'interès natural de Gallecs. 

e. Evitar l'ampliació dels serveis tècnics en el sòl agrícola de Gallecs 

S'haurà d'evitar l'ampliació dels serveis tècnics compresos en l'espai d'interès 
natural de Gallecs, amb la finalitat de preservar l'estructura agrícola, considerant-
se incompatibles tots aquells usos i activitats que lesionin, desmereixin o 
impedeixin la consecució dels valors i la finalitat de preservar el sòl agrícola, 
atorgant possiblement una qualificació més adequada als terrenys corresponents a 
la clau de serveis tècnics. 

f. Integrar de forma adequada el sols de protecció especial segons el PTMB en el 
SUD-09. El Pedró (en el nou document SUD-08. El Pedró) 

La proposta no seria adequada pel que fa al SUD-09-El Pedró (en el nou document 
SUD-08. El Pedró), ja que aquest sector incorpora al procés de transformació sòls 
de protecció especial, amb una superfície aproximada de 2,6 ha.  No es considera 
acceptable la justificació realitzada, tenint en compte que l'ordenació proposada 
no permet generar uns espais de transició adequats. 

Per tant, caldrà que l’àmbit integri de manera més adequada els sòls de protecció 
especial, per tal de preservar els valors naturals que han motivat la seva 
categorització. 

g. Corregir l'errada detectada en l'article 558 

Les estacions de serveis i subministrament es consideren incompatibles en la zona 
qualificada com a clau 21 a Agroforestal d'especial valor. 

h. Modificar la qualificació de 21b a 21a d'un sòl adjacent al barri de Can Parera 

Caldrà qualificar la peça triangular adjacent al barri de Can Parera, definida en el 
document com a 21b, com a 21a amb la qualificació d'agroforestal d'especial valor 
d'espais connectors; així s’evitarà la seva degradació, donat l'interès de mantenir 
un continu mosaic agroforestal. 

i. Evitar la compleció proposada en el SUD-04. Can Cladelles (en el nou document 
SUND-01. Can Cladelles) 

Caldrà evitar la compleció proposada, tenint en compte l'impacte derivat sobre el 
torrent de Can Duran, i ateses les obres de protecció necessàries per garantir la 
compatibilitat de la proposta amb el risc d'inundabilitat i la pèrdua dels valors del 
sòls agroforestals i els seus valors associats al manteniment de la funcionalitat 
ecològica, els serveis i el paisatge. 
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No es considera adequat el raonament que es fa per justificar aquest sector, ja que 
es proposa una actuació directa al torrent per tal de garantir la compatibilitat del 
risc d'inundabilitat, de manera que s'altera la morfologia i la funcionalitat 
hidràulica d'aquest curs fluvial i la seva funció connectora. 

A més, es considera que aquest sector no respon a criteris de compleció i 
consolidació de buits urbans, sinó que comporta l'extensió i el creixement del nucli 
de La Sagrera; en conseqüència, no respon a criteris de reducció del creixement en 
extensió establert pel POUM. 

j. Evitar actuar sobre la riera de Sentmenat en el SUND-01. Can Riera  

Caldrà evitar actuar sobre la riera de Sentmenat, tant pel que fa a la construcció del 
pont previst en el SUND-01. Can Riera (en el nou document una bona part passa a 
ser SNU) com per la realització de les obres de protecció envers el risc 
d'inundabilitat existent, per tal de preservar i millorar la vegetació de ribera 
existent. 

k. Establir de manera contínua la franja de protecció de la vegetació de ribera en els  
torrents 

Es planteja l’establiment d’una franja continua de protecció de la vegetació de 
ribera en els torrents i rieres del terme municipal, per tal de garantir la seva 
efectivitat, atès que es constata cert aïllament de les zones de vegetació de ribera, 
sense perjudici que es justifiqui la seva innecessarietat per l'escassa entitat del curs 
fluvial. 

l. Augmentar el grau de protecció del sòl no urbanitzable en la part oriental del 
terme municipal 

Caldrà augmentar el nivell de protecció en la part oriental del terme municipal 
compresa dins de l'àrea de campeig de l'àliga cuabarrada, per tal d'evitar aquelles 
actuacions que malmetin l'hàbitat d'aquesta espècie protegida en l'annex I de la 
Directiva d'aus, considerant-se aquesta espècie amenaçada, amb la categoria de 
vulnerable i en perill d'extinció. Aquesta protecció ha de ser a partir d'una 
qualificació adequada que limiti la implantació d'usos i activitats, amb la finalitat de 
conservar la integritat de les capes de conreu que es troben entre les masses 
d'arbres. 

m. Determinar en la fitxa corresponent uns estudis acústics en el PAU-31, PAU-32 i 
PAU-33 

En els projectes d'urbanització dels PAU-31, PAU-32 i PAU-33 caldrà presentar un 
estudi acústic on es justifiqui el compliment  dels límits d'emissió establerts per la 
normativa sectorial vigent i on es defineixin les mesures correctores pertinents, 
atenent l'establiment de noves zones residencials a menys de 50 m de la carretera 
C-59. 
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n. Justificar de manera més exhaustiva les determinacions del PAES 

 En la memòria ambiental caldrà justificar de manera més exhaustiva que la 
proposta del POUM esdevé coherent amb les determinacions del PAES, per tal 
d'assolir la reducció del 27,50% dels gasos amb efecte hivernacle. 

o. Completar la memòria ambiental, especificant el contingut dels informes de 
seguiment i la seva periodicitat. 

Caldrà completar la memòria ambiental segons els nous canvis que es plantegen, 
tot especificant el contingut dels informes de seguiment i la seva periodicitat. 

 

3. Resposta: 

En el document del POUM que es presenta per a la seva aprovació provisional s’han 
incorporat les següents consideracions, dirigides al compliment de les consideracions 
contingudes en la resolució sobre memòria ambiental: 
 
a. Compliment a les consideracions establertes per l'Agència Catalana de l'Aigua 

En relació a l'abastament d'aigua potable l'ACA informà favorablement. 

Pel que fa al sanejament, també s'informà favorablement la proposa del document 
del POUM, tenint en compte la inclusió d’una reserva de sòl ubicada al costat de 
l’Hostal del Fum, en un entorn apartat dels barris residencials, que permetria la 
ubicació d’una EDAR si fos necessari. 

En relació a l'inundabilitat, en l'informe del 23 de setembre de 2014 es va 
concloure favorablement amb algunes condicions, a excepció del SUD-04. Can 
Cladelles (en el nou document SUND-01. Can Cladelles), que s'informà 
desfavorablement. 

El document del POUM incorporarà, evidentment, totes les condicions establertes 
en l'informe de l'ACA i determinarà una nova solució pel sector de Can Cladelles, 
tot donant compliment a un seguit de concrecions: 

- Es valoren alternatives més toves i més integrades en els espais fluvials, evitant 
d'aquesta manera solucions dures amb la utilització de murs de formigó, per tal 
de protegir els diferents barris existents i les noves propostes del sistema 
hídric. 

 Per tant, en la normativa i en la memòria, i en les fitxes corresponents de cada 
actuació, es posarà com a prioritat la utilització de sistemes més tous de 
defensa i protecció de possibles riuades, més respectuosos i més integrats en el 
medi. 

- Pel que fa a la inundabilitat del sector de Can Cladelles, el document del POUM 
concreta una solució menys agressiva mediambientalment. 

 L'informe de l'ACA determinava que el terreny qualificat d'equipament 
esportiu, al nord del camp de futbol -entre aquest i el carrer de Sant Oleguer-, 
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és inundable a partir d'un període de retorn de 10 anys, i te una consolidació 
d'inundabilitat greu, amb calats superiors a 1,10 m per T10. 

 Per períodes de retorn de T500 els calats arriben en aquesta zona als 1,79 m.  
Per aquest motiu s'informà desfavorablement el sector, ja que els usos no es 
consideraren compatibles amb el nivell de risc identificat.  

 Tenint en compte els valors ambientals d’aquest sector, tant proper al torrent 
de Can Duran i a la riera de Caldes, es recomanà la desclassificació d’aquest 
àmbit o bé l’adequació dels usos compatibilitzant-los d’acord amb els nivells de 
risc que s'identificaven. En cas contrari el sector hauria d’implementar mesures 
de protecció que necessàriament passarien per actuar directament sobre el riu, 
amb el conseqüent impacte sobre l’àmbit fluvial. 

 La solució adoptada finalment ha estat, en la zona d'influència hidràulica, reduir 
una bona part del sector de Can Cladelles, deixant-lo com a sòl no urbanitzable, 
amb la clau 24a (Agrícola de valor reconegut d'interès ecològic i paisatgístic).  
Aquesta solució minimitza l'impacte directe sobre la riera i evita qualsevol 
solució que modifiqui el sistema hídric amb la realització de murs, barreres, 
basses de laminació, etc. 

 El nou sector de Can Cladelles es redueix doncs molt considerablement, 
situant-se entre el barri de La Sagrera i l'escola de Can Cladelles i passant a ser 
sòl urbanitzable no delimitat. 

 D’aquesta forma l'únic element que travessarà la riera serà el vial de connexió 
entre la rotonda situada en el carrer de Sant Oleguer i la del carrer Pompeu 
Fabra, al costat de l'escola de Can Cladelles.  Aquest vial es materialitzarà sense 
generar cap barrera, amb solucions permeables que es situïn com un element 
situat sobre els espais de sòl no urbanitzable, sense trencar la seva continuïtat. 

A partir de la solució anterior, es sol·licita un nou informe de l'ACA que la doni 
per bona i permeti comprovar que s'ha donat compliment a les consideracions 
establertes en el seu informe. 

 
b. Actualització de l'informe de sostenibilitat ambiental 

El nou document ISA avalua i analitza la proposta objecte d'aprovació provisional, 
justificant l'alternativa finalment escollida en funció del grau d'acompliment dels 
objectius i criteris ambientals definits en la mateixa documentació ambiental, 
garantint l'efectivitat del procés d'avaluació ambiental, incorporant la descripció de 
la proposta objecte d'aprovació de manera que s'assegura una coherència entre els 
diferents documents que integren la proposta del POUM. 

 
c. Adequació de l'ordenació proposada del PAU-20 Puighebreuada 

El polígon PAU-20. Puighebreuada prové d’una urbanització irregular que cal 
regularitzar, i que originàriament formava part del Pla parcial aprovat Camí de Can 
Clapés, de major extensió.  

Els objectius principals de la delimitació són: possibilitar la reparcel·lació i 
l’ordenació d’àrees amb un grau important de consolidació; obtenir el sòl destinat 
a sistemes locals i la seva urbanització; realitzar el Projecte de reparcel.lació amb 
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certes condicions, on es puguin solucionar tots els problemes de gestió i ordenació; 
i reajustar els límits del polígon i de les parcel·les en funció de les preexistències i 
de la nova base topogràfica. 

El document del POUM, pel que fa a aquest PAU-20, redefineix tots els sistemes de 
cessió, tant de zones verdes com d’equipaments, per tal de fer-los més viables i 
més coherents pel que fa a les característiques del terreny; redueix les despeses de 
les finques actualment consolidades; realitza una nova ordenació tipològica 
d’habitatges unifamiliars en filera en les zones actualment no consolidades que 
permetrà obtenir en aquest polígon d’actuació major sostre i major densitat 
d’habitatges, fent possible el repartiment equitatiu entre les finques aportades, i 
econòmicament viable la gestió i execució del polígon.  

Aquest polígon d'actuació presenta dues situacions molt diferents: Una part del 
polígon té carrers força consolidats amb les edificacions força definides; i una altra 
part són buits urbans on encara l'espai s'ha de transformar, en alguns casos amb 
activitats industrials que s'hauran d'eliminar i indemnitzar. 

Per tant, s'entén que el que planteja l'OTA s'assimila a la solució de l'ordenació que 
es va realitzar inicialment d'aquest PAU, en comparació amb el planejament vigent. 
El document del POUM pretén augmentar la densitat d'habitatges, modificar la 
tipologia d'habitatges amb una tipologia amb menys consum de sòl (unifamiliars en 
filera) i alliberar sòl adjacent a la riera de Sentmenat i el Torrent de Can Duran, 
augmentant les cessions de zones verdes i espais lliures. 

En funció de l'anterior informe de la OTA, es va separar el vial perimetral de la riera 
per tal d'augmentar la superfície d'espais lliures permeables; per altra banda, es va 
eliminar l'equipament que es plantejava al costat de la riera, en substitució d'una 
nova zona verda, per tal d'evitar la transformació i fragmentació de la riera.  

Per altra banda, atenent els buits urbans en el centre mateix del polígon, es pretén 
realitzar una nova tipologia d'habitatges encara més densa i poder assumir 
econòmicament l'operació. En principi els habitatges que es plantejaven eren 
unifamiliars en filera, però en el document definitiu es possibilita també la 
realització d'habitatges plurifamiliars de baixa densitat, concentrant d'aquesta 
manera major sostre i alliberant sòl. 

Finalment, i en funció de l'últim informe de l'OTA, on es fa menció a la necessitat 
d’alliberar sòl adjacent a la riera de Sentmenat i el Torrent de Can Duran, 
s'augmenten les cessions d'espais lliures i zones verdes per augmentar els marges 
de la rieres. 

En el torrent de Can Duran s'elimina un vial peatonal que delimitava la zona, per tal 
d'augmentar la zona verda, possibilitant la seva realització en el futur projecte 
d'urbanització però amb una solució molt més tova i molt més integrada en la zona 
verda i en el medi rural de l'entorn. 

En el marge de la riera de Sentmenat es possibilita la continuïtat dels espais lliures 
o zones verdes, amb la proposta de resituar el límit del PAU-20 en funció de la línia 
T100 dels estudis d'inundabilitat de l'ACA i d'aquesta manera deixar pas entre els 
darreres de les parcel·les i el límit del polígon per tal de fer possible aquesta 
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continuïtat de la zona verda. Aquesta continuïtat encara es fa més palesa en el 
moment que una part de zona es transforma en espai lliure, alliberant una bona 
part dels marges de la riera per tal d'augmentar la seva permeabilitat, amb la 
disminució del seu fraccionament. 

Per altra banda, es concreta en la fitxa corresponent del PAU-20. Puighebreuada, 
així com en els altres PAU's que tenen les mateixes condicions de transició del sòl 
urbà amb els marges de les rieres, l'obligatorietat de realitzar una plantació 
d'arbrat o d'espècies arbustives en la zona verda lligada al torrent de Sentmenat, 
per tal d'aconseguir una franja de vegetació i de bosc de ribera i donar continuïtat 
amb un tractament diferencial d'aquests espais de transició al torrent. 

 
 

Solució del document inicial del POUM 

 

 

Solució anterior del PAU-20. Puighebreuada, en el document per la seva aprovació provisional, dels espais de 

transició al torrent. 
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Nova solució que es proposa en el document per a l’aprovació provisional i definitiva, de l'espai lliure o zona 

verda lligada a la riera de Sentmenat i al torrent de Can Duran, per tal de donar continuïtat als marges 

d'aquests espais, amb l'obligatorietat de realitzar una plantació d'arbrat o d'espècies arbustives i aconseguir 

una franja de vegetació i de bosc de ribera amb un tractament. 
 
d. Determinació d'una franja de protecció en el SUD-10 Industrial Llevant 

Tot i que en el POUM ja es planteja una franja de 15,00 m d'espais  lliures o zona 
verda -paral·lela a la variant a urbanitzar-, per tal de tenir una certa transició amb 
el sòl no urbanitzable de Gallecs i de disposar d'una franja de 50,00 m de protecció 
de carreteres (lliure d'edificacions); es replanteja la solució adoptada i s’opta per 
incorporar el requeriment de l’OTA relatiu a una major protecció dels espais 
d'interès natural de Gallecs. 

La nova proposta, a banda de garantir una distància de 50,00 m de les noves 
edificacions en funció de la protecció de carreteres, garanteix també: 

- La cessió de 25,00 m com a espai públic, amb un tractament adequat de 
vegetació arbustiva i de plantació d'arbres, per tal d'aconseguir una franja de 
vegetació que faci de transició i protecció per esmorteir els impactes derivats 
de l'efecte vora, atenent la seva adjacència a l'espai d'interès natural de 
Gallecs. Aquesta franja de terreny podrà configurar-se en forma de barrera 
(dunes, p.e.) per tal de reduir l'impacte que pot ocasionar la zona industrial- 
comercial- terciària a la zona de Gallecs, així com aïllar el nou àmbit Industrial 
de Llevant de la variant. 

- L'espai fins arribar als 50,00 m de protecció de carreteres pel que fa a 
l'edificació, formarà part de la zona privada però amb el mateix tractament que 
l'anterior franja i lliure d'edificacions, evitant en qualsevol cas l'ús que es fa 
amb caràcter general dels darreres de les naus dels polígons industrials. 
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Plànol de la normativa urbanística de la nova solució que, a banda de garantir una distància de 50,00 m de les 

noves edificacions en funció de la protecció de carreteres, garanteix també la cessió de 25,00 m com a espai 

públic (sistema vinculant), amb un tractament adequat de vegetació arbustiva i de plantació d'arbres; i l'espai 

fins arribar als 50,00 m podrà ser una zona privada, però amb l'obligatorietat de realitzar el mateix tractament 

que la franja de cessió d'espai lliure i zona verda. 

 

 
Plànol d'ordenació de l'àmbit, en caràcter no vinculant, a on es planteja la nova solució de garantir que en 

l'espai de 50,00 m de protecció de la carretera, un tractament adequat de vegetació arbustiva i de plantació 

d'arbres, que faci de barrera, per tal de protegir l'espai de Gallecs. 

 
e. Compliment de les determinacions de l'informe de l'OTA pel que fa a l'ampliació 

dels serveis tècnics en el sòl agrícola de Gallecs 

El POUM té la finalitat de preservar i mantenir el caràcter agrícola d'aquests sòls, 
evitant l'ampliació dels serveis tècnics actualment existents; per aquest motiu, el 
document reconeix estrictament l'àmbit actual de la finca, ocupada per aquesta 
instal·lació (segons la delimitació de la finca en la base topogràfica i segons 
cadastre).  



12 

Per tant, pel que fa aquest sistema determinat en el POUM com a subclau SPT5. 
Sistema de Serveis Tècnics i ambientals de telecomunicacions, inclòs en el Sistema 
SP. Sistema General Espais lliures inclòs en PDU i en el PEIN de Gallecs, amb una 
superfície de 37.862 m2sòl, se'n reconeix estrictament la instal·lació existent, 
segons la base topogràfica i segons la fitxa del cadastre. 

Tot i així, en el nou document del POUM, per tal d'evitar noves implantacions de 
construccions i nous equipaments, es determinarà en la memòria i en la normativa 
que l'objectiu d'aquest sistema és reconèixer l'activitat existent des de fa molts 
anys; si aquesta activitat de serveis tècnics desaparegués, l'espai que actualment 
ocupa s’hauria de transformar –a l’igual que el seu entorn- en sistema subclau SPAF. 
Sistema General d'Espais Lliures Agrícola-forestal, inclòs en el PEIN i en el PDU de 
l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs. 

El principal objectiu per aquest sistema subclau SPAF és la conservació de l’activitat 
agrícola i els boscos associats, així com el paisatge tradicional i la funció principal 
de protecció de tots aquests espais que formen part del PDU de Gallecs, amb 
aquestes característiques agroforestals. 

Per altra banda, i per tal d'evitar noves implantacions de construccions, es 
determinarà en els plànols un gàlib edificable que encabirà les construccions; i es 
determinarà un sostre màxim que pot ser l'existent més un 20% amb l’única 
finalitat d’adequar tècnicament les instal·lacions existents, si fos necessari. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La nova solució que es planteja, per tal d'evitar noves implantacions de construccions i nous equipaments, és 

determinar en els plànols un gàlib edificable que encabirà les construccions; amb un sostre màxim d'un 20% per 

sobre de l'existent i sempre que es garanteixi la necessitat tècnica per adequar les instal·lacions existents. 
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En conseqüència, es delimita l’ampliació dels serveis tècnics compresos en l’espai 
d'interès natural de Gallecs, amb la finalitat de preservar l'estructura agrícola tal i 
com recull en el PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, doncs es consideren 
incompatibles aquells usos i activitats que lesionin, desmereixin o impedeixin la 
consecució dels valors i finalitat de preservar el sòl agrícola de Gallecs. 

  

f. Integració de forma adequada dels sols de protecció especial segons el PTMB en 
el SUD-09-El Pedró (en el nou document SUD-08. El Pedró) 

Els criteris generals que adopta el POUM, per tal de justificar l’excepcional 
incorporació d'aquests espais de protecció especial segons el PTMB al procés de 
transformació urbanística, són:  

- El model d'ordenació que determina el POUM 

 El planejament del conjunt del municipi i les diferents actuacions de sectors en 
sòl urbanitzable i de polígons en sòl urbà reconeix els conceptes de protecció 
(territori, paisatge, elements naturals) i sostenibilitat (mediambientalment 
respectuós).  Aquests dos conceptes sustenten els criteris essencials del POUM, 
que són: la conservació del territori rural; la preservació dels espais naturals 
d’interès ecològic i paisatgístic; la protecció dels conjunts naturals; la 
compactació i moderació del consum de sòl; l’ús eficient de les àrees urbanes 
actuals; la determinació de nous creixements més compactes i continus; la 
consolidació i relligat de la trama urbana actual, tot donant continuïtat als 
diferents vials existents; i la millora amb els nous creixements dels dèficits 
actuals de sistemes (vialitat, equipaments, zones verdes). 

 Un dels criteris bàsics del POUM és protegir el sòl no urbanitzable; per tant, el 
document determina més de la meitat del territori de Palau-solità i Plegamans 
com a sòl no urbanitzable i el preserva dels processos d’urbanització. 

 Un altre dels grans objectius o criteris bàsics del POUM és limitar l’ocupació del 
sòl, reduint els creixements desmesurats en extensió i fent més sostenible el 
futur desenvolupament del municipi. Els desenvolupaments que proposa el 
POUM no suposen un creixement, un consum de sòl i una ocupació del territori 
desmesurada, sinó al contrari són operacions de contenció i només d’ocupació 
dels diferents espais buits entre barris ja consolidats, que en molts casos el 
planejament previ ja els considerava urbans. 

 Per tant, tots els espais que el PTMB determina com d'especial protecció, que 
s'incorporen als processos d'urbanització, es justifiquen per raons globals 
d'interès públic, seguint amb els criteris i objectius marcats en el POUM, de 
model territorial, de compactació del sòl urbà, d'ús eficient pel que fa a les 
àrees urbanes i de consolidació i relligat de la trama urbana, ja que en molts 
casos aquests són necessaris per donar continuïtat a la vialitat existent. 

 

 

 



14 

- Una major protecció dels espais en el municipi 

 El POUM planteja uns espais de sòl no urbanitzable d'especial protecció segons 
el PTMB, que s'inclouen en els processos de transformació urbanística.  

 No obstant, el sòl que es planteja incloure en la transformació urbanística és 
d'aproximadament unes 12,70 ha, superfície que es reparteix en unes 12 
actuacions urbanístiques per raons de coherència geogràfica i urbana, tot 
ajustant-se als diferents elements reconeixedors del territori i als diferents 
sistemes urbanístics que es plantegen. 

 La reduïda dimensió d'aquests espais que es transformen i que el PTMB 
determinava com d'especial protecció, es contraposa amb la voluntat del 
POUM de protegir molts més espais que el PTMB no protegia de forma estricta 
en considerar-los protecció merament preventiva, amb una superfície total 
d'aproximadament 260,56 ha. 

 Per tant, en cap cas el POUM planteja una reducció dels espais de protecció 
especial, sinó al contrari; per una banda, es redueixen aproximadament en 
12,70 ha repartides entre diverses actuacions, però per l'altre s'augmenten 
aproximadament en unes 260,56 ha, amb un saldo en positiu d'espais 
d'especial valor molt important, amb un total aproximat d'unes 247,86 ha. 

- La necessitat d'aquests espais en l'ordenació del conjunt del municipi 

 El POUM pretén realitzar un seguit d'ordenacions que permetin compactar, 
consolidar i relligar els diferents barris i la trama urbana actual, i acabar de 
definir els límits del sòl urbà i urbanitzable amb el sòl no urbanitzable. 

 En l'actualitat els límits amb el sòl no urbanitzable estan molt poc definits, i el 
POUM pretén consolidar aquest límits, millorant la transició entre el món rural i 
l'urbà. 

 Per tant, la incorporació d'aquests espais en els processos de transformació es 
justifica també per la necessitat consolidar els límits amb el sòl rural i millorar la 
transició d'aquests espais. 

- La manca de valor d'aquests espais colindants, degut a la pressió urbanística 

 En molts casos, els espais d'especial protecció segons el PTMB no tenen el 
suficient valor per estar protegits, ja que degut a la seva posició, al costat del 
sòl urbà i urbanitzable, s'han anat deteriorant. 

 Com a espais que fan de transició, han estat sotmesos a la pressió urbanística 
que la proximitat dels espais urbans respecte al mon rural comporta; per tant, 
la pèrdua de valor d'aquests petits espais justifica incorporar-los en els 
processos de transformació urbanístics, per tal de trobar la solució per millorar-
los, amb la millora també de la relació entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable. 
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- La precisió i reajustament dels límits d'aquests espais 

 L'article 2.6 de les normes de PTMB determina que de manera justificada es 
podran incloure espais de protecció especial en sectors o polígons per tal de 
garantir la permanència com espais oberts mitjançant la cessió i la incorporació 
d'aquests espais com a sistemes d'espais lliures públics.  

 Per altra banda, l'article 2.10 determina com ha de ser la precisió i modificació 
dels límits dels diferents tipus d'espais oberts.  Així, els diferents contorns han 
de ser concretats en delimitacions urbanístiques pels instruments de 
planejament que defineixin l'ordenació a escala més detallada, ja que el 
document del PTMB no té la suficient precisió per determinar aquests contorns 
en treballar a escala 1/50.000. 

 La delimitació dels contorns realitzada pel POUM, amb la introducció 
d'increments o disminucions de la superfície dels espais oberts, segueix els 
criteris d'optimització de les condicions d'ordenació urbanística, tal com es 
determina en l'article 2.10 de les normes del PTMB. 

 En qualsevol cas, el POUM justifica les variacions de la forma dels contorns 
d'acord amb els criteris establerts en el PTMB: 

- Incorporació de sòls no urbanitzables situats a la perifèria de la 
delimitació del sistema d'espais oberts que han rebut una valoració 
especial derivada d'estudis sectorials sobre el medi natural o per que 
afavoreixen la connectivitat entre els diferents espais naturals. 

- Ajustos de la delimitació per raons de coherència geogràfica i urbana 
que permetin clarificar els límits del Pla, tot ajustant-los sobre elements 
reconeixedors del territori. 

- Compatibilitat entre la protecció dels valors naturals dels espais oberts i 
l'acabament adequat de la ciutat a les seves vores urbanes, 
especialment pel que fa a la delimitació dels sòls que el planejament 
urbanístic qualifiqui de sistemes de parcs urbans, equipaments, vialitat i 
serveis tècnics d'interès general i titularitat pública. 

 Per altra banda el punt 3 de l'article 2.10 NNUU del PTMB descriu: 

 "3. La línia de delimitació entre els espais de protecció especial no 

procedent de la normativa sectorial o urbanística anteriorment aprovada i 

les àrees urbanes, en les quals el Pla defineix estratègies que permeten una 

extensió de l'ocupació urbana d'acord amb les determinacions del Títol III, 

pot variar com a resultat del planejament urbanístic general que determini 

l'abast de l'extensió i el traçat detallat d'aquesta línia." 

 Per tant, els ajustos determinats en el document del POUM pel que fa al sòl 
d'especial protecció, es justifiquen amb les determinacions dels articles 
corresponents de la normativa del PTMB.  
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- La compatibilitat de la protecció dels espais oberts  

 La superfície total que planteja el POUM a transformar, de sòl d'especial 
protecció segons el PTMB, és d'aproximadament 12,70 ha; no obstant, 
d'aquesta superfície pràcticament 8,98 ha seran sòls de sistemes urbanístics 
formats per sistemes de parcs urbans, equipaments vials i serveis tècnics. 

 Els sistemes urbanístics són compatibles amb els valors naturals dels espais 
oberts i permetran acabar adequadament les vores del sòl urbà i els espais de 
transició entre aquest i el sòl no urbanitzable i rural. 

 La incorporació d'aquests espais es justifica també pel fet de ser espais 
d'interès general i passar a ser de titularitat pública, compatibles amb els sòls 
oberts d'especial protecció. 

- La protecció del sòl no urbanitzable en front al sòl urbà 

 La utilització d'aquest espais de protecció especial en el procés de 
transformació urbanística te una funció de protecció en la transició dels dos 
tipus de sòl (sòl rural i sòl urbà).  

 En efecte, el fet de trobar-se en sòls de transformació permet actuar de 
manera més contundent per assegurar la preservació dels espais del sòl no 
urbanitzable, evitant d'aquesta manera que, el sòl urbà sigui agressiu en 
aquesta frontera o connexió que existeix entre els dos entorns. 

En caràcter particular, pel que fa a aquest sector cal aclarir que, el POUM justifica 
que aquesta actuació resulta d'interès general, fonamentalment per tres raons: 

- Adquirir la cessió de grans espais lliures i zones verdes, que amb el 
planejament vigent s’haurien d’expropiar. 

- Completar la urbanització del camí de la Serra, des de l’Avda. Montseny 
(Masia de Can Maiol) fins a l’Avda. Folch i Torres, tot donant continuïtat amb 
el c/ de Puigoriol al barri de Can Falguera, permetent dotar de continuïtat als 
barris situats a llevant i millorar la seva accessibilitat. Aquesta via permet la 
connexió entre els barris de Can Maiol, Tenda Nova, el Turó Castell, El Castell, 
els Turons i Can Falguera. 

- Protegir la masia de Can Padró i el seu entorn amb una clau específica. 

El fet que l'OTA no hagi donat el vist-i-plau a l'ordenació del SUD-09-El Pedró (en el 
nou document SUD-08. El Pedró) és degut, tal com ja s'ha explicat anteriorment, a 
la falta d'integració dels sòls de protecció especial dins el límit de l'àmbit 
d'actuació. 

No obstant, el sector de El Pedró presenta un gran espai com a zona verda, que 
segons el planejament vigent és un espai lliure en sòl urbà que hauria de ser 
expropiat.  Aquesta zona verda presenta un terreny amb molt pendent i, per tant, 
la seva topografia i la seva situació no permeten transformar-lo en una zona 
edificable. 
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Per altra banda, en el sector s’inclou el recinte del Mas de Can Padró, que està 
protegit pel Catàleg de Patrimoni i, per tant, tampoc pot ser transformat com a 
zona edificable d'habitatges. 

Així doncs, la impossibilitat d’ubicar un nou aprofitament en els espais 
anteriorment descrits, per fer possible la viabilitat econòmica d'aquest sector, 
obliga a situar l'aprofitament en els espais de nova incorporació, de protecció 
especial, lligats a la nova via del Camí de la Serra.   

En conseqüència, per permetre realitzar aquesta operació, el nou document del 
POUM que es presenta a aprovació provisional i definitiva incorpora, complint les 
prescripcions de l’OTA, la integració d’aquest sector amb el sòl no urbanitzable, 
formant una franja de sistemes d'espais lliures compatible amb els valors naturals 
dels espais oberts i permetent acabar adequadament les vores del sòl urbà i els 
espais de transició entre aquest i el sòl rural.  

En aquesta franja de transició, de cessió com a espai públic, de caràcter vinculant, 
es realitzarà un tractament adequat de vegetació arbustiva i de plantació d'arbres, 
que faci de protecció, per tal d'esmorteir els impactes derivats de l'efecte vora, 
atenent la seva adjacència als espais de sòl no urbanitzable. 

La realització d'aquesta nova franja serà factible en funció de la modificació del nou 
traçat del Camí de la Serra cap a l'oest del sector, reduint les zones d'aprofitament.  

Aquesta nova franja que recollirà l'antic camí de la Serra permetrà donar 
continuïtat entre el sòl no urbanitzable i els diferents espais lliures o zones verdes  
urbanes del polígon de Els Turons i del Bosc de Can Padró. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solució anterior del SUD-09. El Pedró (en el nou document SUD-08. El Pedró) on es determinava el sistema viari 

com a límit del sector amb el sòl no urbanitzable, i on l'ordenació que es proposava no permetia generar uns 

espais de transició adequats. 
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 Nova solució que es proposa del SUD El Pedró, amb la zona verda que fa de transició entre el sòl urbà i el sòl no 

urbanitzable, amb l'obligatorietat de realitzar una plantació d'arbrat o d'espècies arbustives i aconseguir una 

franja de vegetació i de bosc amb un tractament diferencial d'aquests espais de transició. 
 

g. Correcció de l'errada detectada en l'article 558 

En la normativa urbanística es deixarà ben clara la incompatibilitat de les estacions de 
serveis i subministrament en la zona qualificada com a clau 21a. Agroforestal 
d'especial valor; per altra banda, es valorarà si aquesta incompatibilitat és necessària 
també en alguna altra clau del sòl no urbanitzable. 

En conseqüència, la normativa del POUM també planteja la incompatibilitat de les 
estacions de serveis en la zona qualificada de 22. Forestal d'especial protecció i en la 
zona qualificada de 21b. Agroforestal d'especial valor de connectivitat amb el PDU de 
Gallecs (PTMB), que és l'espai de protecció de l'àliga cuabarrada en el sòl no 
urbanitzable de la part est del municipi. 
 
h. Modificació de la qualificació de 21b a 21a d'un sòl adjacent al barri de Can 

Parera 

En els plànols de normativa urbanística es modifica, tal com proposa l'OTA, la peça 
triangular adjacent al barri de Can Parera definida en el document com a 21b, passant 
a qualificar-se de 21a. Agroforestal d'especial valor d'espais connectors, per tal d'evitar 
la seva degradació i en atenció a l'interès de mantenir un continu mosaic agroforestal. 
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Nova solució de modificar la qualificació urbanística de la peça triangular adjacent al barri de Can Parera a la clau 

21a. Agroforestal d'especial valor d'espais connectors, per tal de donar-li una major protecció i continuïtat com espai 

connector. 
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i. Modificació de la compleció proposada en el SUD-04. Can Cladelles (en el nou 
document SUND-01. Can Cladelles) 

La realització d'aquest sector permetria la compactació i consolidació dels buits urbans 
i el recosit de la trama urbana, amb la configuració d'un vial  al costat oest de la riera 
de Caldes que relligui el municipi i totes les urbanitzacions.  

Tanmateix, en la resolució de l’OTA es determina que el sector no respon a criteris de 
compleció i consolidació de buits urbans, sinó que comporta l'extensió i el creixement 
del nucli de La Sagrera; i en conseqüència, al seu entendre, no respon a criteris de 
reducció del creixement en extensió establert pel POUM. 

Per tant, la proposta que es fa per a l’aprovació provisional i definitiva del POUM és  
desclassificar una bona part de l'àmbit com a sòl no urbanitzable, per tal de donar 
continuïtat al torrent i no modificar el sistema hídric.  És a dir, la solució adoptada en la 
zona d'influència hidràulica passa per reduir una bona part del sector de Can Cladelles, 
deixant-lo com a sòl no urbanitzable, amb la clau 24a (Agrícola de valor reconegut 
d'interès ecològic i paisatgístic), tot donant continuïtat a aquests espais al llarg del 
torrent. 

Aquesta solució minimitza l'impacte directe sobre la riera, evitant qualsevol solució 
que modifiqui el sistema hídric, i la realització de murs, barreres, basses de laminació, 
etc. 

L'únic element que travessarà la riera serà el vial de connexió entre la rotonda situada 
en el carrer de Sant Oleguer i la del carrer Pompeu Fabra, al costat de l'escola de Can 
Cladelles. Aquest vial es materialitzarà sense generar cap barrera, amb solucions 
permeables que deixin passar el sòl no urbanitzable i es configuri com a element sobre 
d'aquest espais.  

La nova proposta que el POUM planteja pel SUND-01. Can Cladelles millora 
enormement el connector que forma el torrent del sòl no urbanitzable, deixant una 
amplada de protecció adequada i suficient, lliure d'edificacions, comportant la 
protecció dels espais agrícoles situats a les vores del torrent de Can Duran, millorant la 
funcionalitat ecològica associada al torrent, en la seva desembocadura a la riera de 
Caldes; i la protecció del curs fluvial, considerat com a corredor hidrogràfic segons el 
PTMB. 

Per altra banda, la nova solució planteja reduir al màxim la nova implantació 
residencial estrictament al sud-oest de l'àmbit, entre el barri de La Sagrera i l'escola de 
Can Cladelles, i amb una classificació de sòl urbanitzable no delimitat. 
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Solució anterior de l'ordenació del SUD-04. Can Cladelles (en el nou document SUND-01. Can Cladelles) 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Solució anterior del règim del sòl del SUD-04. Can Cladelles (en el nou document SUND-01. Can Cladelles) 
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 Règim del sòl (classificació) de la nova solució que es proposa del sector de Can Cladelles, que planteja la 

desclassificació d'una bona part del sector, com a sòl no urbanitzable. La nova solució planteja també reduir al 

màxim la nova implantació residencial, situant-se al sud-oest de l'àmbit, entre el barri de La Sagrera i l'escola 

de Can Cladelles, amb la classificació de sòl urbanitzable no delimitat (SUND). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qualificació del sòl no urbanitzable, de la nova solució que es proposa en l'àmbit de Can Cladelles, que planteja 

la desclassificació d'una bona part del sector, com a sòl no urbanitzable, amb la clau 24a.Agrícola de valor 

reconegut d'interès ecològic i paisatgístic, tot donant continuïtat als espais agrícoles situats a les vores del 

torrent de Can Duran, millorant la funcionalitat ecològica associada al torrent i mantenint el curs fluvial, evitant 

solucions que generin un impacte directe sobre la riera i modifiquin el sistema hídric (murs, barreres, basses de 

laminació,....). 

 La nova solució planteja també reduir al màxim la nova implantació residencial, situant-se al sud-oest de 

l'àmbit, entre el barri de La Sagrera i l'escola de Can Cladelles, amb la classificació de sòl urbanitzable no 

delimitat (SUND). 
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j. Modificació sobre la riera de Sentmenat en el SUND-01. Can Riera  

A partir dels criteris de l’OTA, el POUM planteja no realitzar el pont peatonal que 
connecta el nou sector de Can Riera amb La Sagrera, tal com es proposava, i deixar 
l'actual gual deprimit. 

S’ha plantejat també eliminar el pont de circulació viària que uneix el Camí de la masia 
de Can Riera, amb el passatge Camí de la Serra i el Camí de la Serra.  Però cal dir que 
durant molts anys en aquest indret hi havia un pont de circulació viària que 
comunicava el barri de Can Riera amb La Sagrera; fa uns anys, i degut al seu estat de 
conservació, es va enderrocar i substituir per un altre pont de fusta exclusivament 
peatonal. La seva funcionalitat afavoria la mobilitat de l'entorn urbà i, per tant, amb el 
POUM es pretén recuperar el seu traçat viari com urbà, ja que s'entén que es millora 
enormement la comunicació entre els barris. 

Finalment, l'OTA planteja evitar qualsevol actuació sobre la riera de Sentmenat en el 
SUND-01.  Seguint amb aquesta directriu, el nou document del POUM desclassifica 
aquest sector com a Sòl No urbanitzable, evitant en qualsevol cas actuar en els marges 
de la riera. 

El fet de classificar aquest entorn com a sòl no urbanitzable farà que una bona part del 
sòl es qualifiqui d'Agrícola forestal d'especial protecció. Els marges de la ribera, amb 
una vegetació específica associada al sistema hídric, es qualificaran de 24c. Ribera 
d'interès ecològic i paisatgístic, amb l'objectiu de protegir els sòls d’alt valor agrològic i 
que configuren  els corredors biològics del municipi. 

 

 

 Solució anterior del SUND-01. Can Riera 
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 Nova solució de règim del sòl, que es proposa de l'àmbit que ocupava el sector de Can Riera, on es planteja la 

desclassificació com a sòl no urbanitzable. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nova solució que es proposa de l'àmbit que ocupava el sector de Can Riera, com a sòl no urbanitzable, amb la 

qualificació fonamentalment d'agrícola forestal d'especial protecció i de ribera d'interès ecològic i paisatgístic 

en els marges de la riera de Sentmenat, tot reconeixent la vegetació i el bosc de ribera. La solució que es 

planteja permet preservar el sistema hidrològic, evitant considerablement les actuacions sobre la riera de 

Sentmenat. 
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k. Realització contínua de la franja de protecció de la vegetació de ribera a la 
totalitat de torrents, sense perjudici que es justifiqui la seva innecessarietat. 

L’OTA constata un cert aïllament de les zones de vegetació de ribera, sense perjudici 
que es pugui justificar la seva innecessarietat per l'escassa entitat dels cursos fluvials. 

En el POUM s’ha considerat adequat delimitar una franja continua de protecció 
adjacent a les rieres i torrents, per tal de millorar, augmentar i potenciar els ambients 
ribera d’alt valor ecològic; i donat que els paratges agroforestals no garanteixen la 
continuïtat ecopaisatgística degut a la discontinuïtat dels diferents espais oberts 
actualment existents.  D’aquesta forma, el paper vertebrador, amb continuïtat, de la 
xarxa fluvial permetria la connexió necessària dels espais agro-forestals en sentit nord-
oest/sud-est. 

El document del POUM aprovat inicialment donava molta importància a la continuïtat 
de tots aquests sols no urbanitzables, i per això determinava associadament al sistema 
hídric uns espais qualificats de clau 24c. Ribera d'interès ecològic i paisatgístic. 
S’inclouen dins d’aquesta zona un conjunt d’espais amb un gran component ecològic i 
paisatgístic, coincidint amb àrees molt properes a les rieres, i en conseqüència sovint 
queden afectades hidrològicament, d’acord amb les avingudes pel període de retorn 
de 100 i 500 anys. 
 
Els objectius de la delimitació d'aquesta zona són la preservació dels escassos sòls d’alt 
valor agrològic, protegint un dels paisatges que han estat tradicionalment associats al 
territori municipal de Palau-solità i Plegamans, lligats als marges de les rieres. Amb la 
delimitació d'aquesta zona es pretén recollir i diferenciar uns tipus d'espais poc 
freqüents i de petites dimensions, però que realitzen una funció molt important com 
és la de configurar i potenciar els corredors biològics del municipi. Aquestes zones 
pretenen la protecció del sistema hidrològic, la protecció de la vegetació de ribera, de 
l’ecosistema i del paisatge amb aquestes característiques singulars. 

En funció del contingut de l’anterior informe de l’òrgan ambiental, el POUM va 
proposar la determinació d’una franja de protecció de 15,00 m respecte del sistema 
hidrològic, per tal de garantir la continuïtat d’aquest espais de ribera d’interès 
ecològic-paisatgístic.  S'entén, i així ho recull el POUM, que el planejament urbanístic 
ha de garantir la supervivència d’aquest espais de ribera per tal de que tinguin 
continuïtat i realment facin la funció d’espais vertebradors de tot el sòl no 
urbanitzable, fonamentalment els espais agro-forestals de la banda de ponent, creant 
la connexió de tot el territori en el sentit nord-oest/sud-est. 

Aquesta franja contínua de protecció adjacent a les rieres i torrents propiciarà al llarg 
del temps la preservació i propagació dels ambients de ribera d’alt valor ecològic. 

La justificació d'aquesta franja de protecció es troba exclusivament en donar 
continuïtat a uns espais de vegetació de ribera; per tant, exclusivament es realitzava i 
determinava en aquelles rieres que presenten major superfície de vegetació de ribera, 
com són el Torrent de Can Duran i la Riera de Sentmenat.  Semblava que amb aquesta 
solució ja s'havia complimentat la prescripció realitzada en l'informe de l'OTA.  No 
obstant, no ha estat així i es torna a demanar la continuïtat d'aquesta franja de 
protecció, sense perjudici que es justifiqui la seva innecessarietat per l'escassa entitat 
dels cursos fluvials. 
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 Nova solució de les franges de protecció dels espais de ribera d’interès ecològic-paisatgístic del Torrent de Can 

Duran i de la Riera de Sentmenat, que donen continuïtat a les zones 24c. Ribera d'interès ecològic-paisatgístic. 
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 Nova solució de les franges de protecció dels espais de ribera d’interès ecològic-paisatgístic del Torrent del 

Caganell, que donen continuïtat a les zones 24c. Ribera d'interès ecològic-paisatgístic. 
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Per tant, en funció del nou informe i resolució de l'OTA, i de la reunió realitzada entre 
els serveis tècnics de l'Ajuntament i els responsables de l’òrgan ambiental, es 
determina que la franja de protecció que pretén donar continuïtat als espai de ribera 
es realitzarà, a part del Torrent de Can Duran i la Riera de Sentmenat, en el Torrent del 
Caganell (a la banda de llevant del municipi), per presentar també aquest torrent 
aquest tipus de vegetació de ribera. 

Les altres rieres o torrents del municipi, que es troben marcades en el plànol de sòl no 
urbanitzable, no tenen suficient entitat i tampoc presenten aquest tipus de vegetació. 
Per tant, s'entén que en els torrents o rieres que no presenten aquest tipus de 
vegetació, i que no tenen ni entitat suficient ni recorregut de connexió en el territori, 
no és necessari de realitzar aquest tipus de franja de protecció. 

Per altra banda, aquesta franja de protecció paral·lela al sistema hídric només es 
realitzarà allà on no hi hagi la clau específica de 24c. Ribera d'interès ecològic-
paisatgístic, tal com s'havia fet anteriorment, doncs precisament la voluntat de la 
franja és donar continuïtat a aquests espais amb la recuperació d'aquest tipus de 
vegetació; per tant, es sobreentén que en les zones amb la clau específica 24c la 
protecció d'aquests espais ja queda determinada en funció de la zona i no és 
necessària la determinació de cap tipus de franja de protecció. 
 
 
l. Augment del grau de protecció del sòl no urbanitzable en la part oriental del 

terme municipal. 

El nou document del POUM, per a l’aprovació provisional, augmentarà el nivell de 
protecció en la part oriental del terme municipal compresa dins de l'àrea de campeig 
de l'àliga cuabarrada, per tal d'evitar aquelles actuacions que malmetin l'hàbitat 
d'aquesta espècie protegida. 

La protecció ha de ser en funció d'una qualificació adequada que limiti la implantació 
d'usos i activitats, amb la finalitat de conservar la integritat de les capes de conreu que 
es troben entre les masses d'arbres, tenint en compte que aquests terrenys formen 
part d'una àrea de campeig de l'àliga cuabarrada que és una espècie protegida en 
l'annex I de la Directiva d'aus, considerant-se aquesta espècie amenaçada, amb la 
categoria de vulnerable, i en perill d'extinció. 

En conseqüència, el nou document del POUM preveu una nova subclau urbanística pel 
que fa als sòls agroforestals d'especial valor, tenint en compte i reconeixent els espais 
que presenten l'àrea de campeig de l'àliga cuabarrada, amb la limitació dels usos, 
activitats, i noves implantacions que puguin malmetre aquests espais com a habitat 
d'aquesta au. 
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 Augment de la protecció de l'Espai en sòl no urbanitzable, que es situa a llevant del municipi, i que forma part 

de l'àrea de campeig de l'àliga cuabarrada, per tal d'evitar actuacions que malmetin l'hàbitat d'aquesta espècie 

protegida. Aquest espai quedarà qualificat en el document del POUM per la seva aprovació provisional amb la 

subclau 21b. Agroforestal d'especial valor de connectivitat amb el Pla Director Urbanístic de Gallecs. 

 

La normativa del sòl no urbanitzable del document del POUM determina una subclau 
específica per protegir en certa manera l'espai de campeig de l'àliga cuabarrada, i 
tenint en compte que es un espai obert totalment relacionat amb l'espai protegit de 
Gallecs, es qualificarà amb la subclau  de 21b. Agroforestal d'especial valor de 
connectivitat amb el Pla Director Urbanístic de Gallecs. 
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m. Determinació en la fitxa corresponent d'uns estudis acústics en el PAU-31, PAU-
32 i PAU-33. 

Tot i que aquests polígons son actualment existents en sòl urbà, en funció de les 
prescripcions establertes en l'informe de l'OTA s'incorporarà en cada fitxa del PAU-31, 
PAU-32 i PAU-33 l'obligatorietat de realitzar, en els corresponents projectes 
d'urbanització, un estudi acústic on es justifiqui el compliment  dels límits d'emissió 
establerts per la normativa sectorial vigent, i on es defineixin les mesures correctores 
pertinents atenent la disposició de zones residencials a menys de 50,00 m de la 
carretera C-59. 

En aquest àmbit del municipi, on es disposen aquests tres polígons, el document del 
POUM aprovat inicialment va buscar la manera d’allunyar la implantació dels 
habitatges respecte de la nova variant. Per aquest motiu el document inicialment era 
sensible a aquest aspecte de la contaminació acústica i determinava unes noves 
ordenacions per allunyar les zones més sensibles acústicament dels àmbits amb més 
impacte acústic associat. 

El nou document del POUM, a part d'incorporar en les fitxes corresponents 
l'obligatorietat de realitzar un estudi acústic, concretarà -tant en la part escrita de la 
fitxa com en la part gràfica- una franja de 15,00 m, que pot ser espai públic o privat, 
amb un tractament adequat de vegetació arbustiva i de plantació d'arbres que permeti 
aconseguir una franja de vegetació que faci de transició i protecció i esmorteeixi els 
impactes derivats de l'efecte vora.  

Per una banda, aquesta franja farà de barrera acústica a la zona residencial, protegint 
dels sorolls que poden provocar els vehicles que passin per la variant de Palau; per 
l’altra, esmorteirà l'impacte visual que puguin generar les implantacions residencials 
des de la variant. 
 
n. Justificació de manera més exhaustiva les determinacions del PAES 

En el document del POUM es justifica de manera més exhaustiva que aquest esdevé 
coherent amb les determinacions del PAES, per tal d'assolir la reducció del 27,50% dels 
gasos amb efecte hivernacle. 

La memòria ambiental justifica que en la proposta del POUM per a la seva aprovació 
provisional s’han incorporat i justificat les mesures i determinacions del PAES. 
 
o. Completar la memòria ambiental, especificant el contingut dels informes de 

seguiment i la seva periodicitat. 

En el nou document es completarà la memòria ambiental, tal com es proposa en 
l'informe-resolució de l'OTA, en base a les prescripcions i les noves incorporacions; i 
per tant es realitzarà una actualització del document en funció dels diferents canvis, 
tot especificant el contingut dels informes de seguiment i la seva periodicitat. 
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b) CTUB: Resolució de sessió de 25/09/2014, per la qual s’emet Informe 
urbanístic i territorial 

 

Registre d’entrada 9 d'octubre de 2014 núm. 03659/18621/2014 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Sra. Maria Teresa Manté i Prats 
Av. Josep Tarradellas, núm. 2-6, 08029 BARCELONA 
 
(Es relaciona amb Informe núm. 22, dels analitzats en l’”Informe de resposta a les 

prescripcions dels informes oficials”) 

1. Antecedents 

El Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Palau-solità i Plegamans s’havia 
aprovat per primera vegada inicialment pel Ple municipal de 22 de juny de 2006.  I el 
30 d’abril del 2013 es va aprovar inicialment per segona vegada el POUM. 

En aplicació dels principis sobre publicitat i participació en els processos de 
planejament urbanístic (art. 8 Text Refós Legislació Urbanística Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, modificat per Llei 3/2012, en endavant TRLU; i arts. 15 i ss Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en 
endavant RLU)), fins al 14 de setembre de 2013 es va dur a terme el corresponent 
procés d’informació al públic, amb recollida d’al·legacions per part dels interessats i la 
ciutadania en general.  En paral·lel, van obtenir-se els informes dels diversos 
organismes oficials. 

Realitzat un nou document en funció de totes les prescripcions, dels informes 
sectorials i de les al·legacions, en el tràmit de d’avaluació ambiental i en compliment 
de l’establert en la Disposició Transitòria Divuitena.b).Quart de la Llei 3/2012, es va 
lliurar al departament competent en matèria d’urbanisme i de medi ambient la 
proposta de memòria ambiental, junt amb una còpia de la proposta de pla que es 
preveia sotmetre a l’aprovació provisional. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB), en sessió de 25 de setembre 
de 2014, va adoptar un acord en què s’emetia l’Informe urbanístic i territorial, 
introduint un seguit de prescripcions i concrecions que cal incorporar al document del 
POUM. 
 

2. Informe 

Les determinacions de la CTUB són les següents: 

01. S’ha de reduir la taxa de creixement previst pel POUM, ajustant-se a les dades que 
es desprenen de la memòria social, i en concret cal: 

- Desclassificar el SUD-04 Can Cladelles i assignar-li la condició de sòl 
urbanitzable no delimitat, mantenint amb aquest nou règim, com a mínim, 
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els sòls situats al sud de la carretera de La Sagrera, a fi i efecte que esdevingui 
una reserva a executar un cop desenvolupats la resta de sectors del POUM. 

- Retornar el sector de sòl urbanitzable no delimitat el SUND-01. Can Riera al 
règim de sòl no urbanitzable. 

02. Cal aportar dades genèriques sobre el règim de sòl del planejament vigent, per tal 
de constatar la transformació de sòl que es proposa; així com també fer un estudi 
del sòl vacant disponible al municipi, per tal de poder quantificar el potencial de 
creixement de població existent a dia d'avui. 

03. Cal justificar que el sistema d'espais lliures respon a les determinacions fixades per 
l'article 58 de TRLLU. 

04. Cal determinar quins aspectes de l'ordenació dels sectors i dels plans de millora 
urbana són vinculants, eliminant aquelles claus urbanístiques que són indicatives.  

05. Cal determinar de forma concreta quin és el sostre existent en els polígons 
d'actuació, i en base a això concretar les reserves d'HPO d'acord amb l'article 57.3 
del TRLLU, i fixar-ne la seva localització. 

06. Cal fixar la cessió del 10% de l'aprofitament en tots els polígons d'actuació en el sòl 
urbà no consolidat, d'acord amb l'article 43.1 del TRLLU; cas que aquest polígons 
comptin amb sostre existent que ja va donar lloc a cessió, serà en el moment de la 
seva gestió quan caldrà justificar que ja va ser efectiva. 

07. Cal eliminar la delimitació de polígons de gestió en els sectors de sòl urbanitzable 
(SUD-02) i els plans de millora urbana (PMU-01). 

08. Cal establir que l'ordenació del PMU-06 és indicativa, per tal de possibilitar que 
l'ordenació que plantegi el desenvolupament del PMU pugui aportar més façana 
als habitatges en parcel·la única i proindivís. 

09. Cal fixar normativament que els sòls lliures d'edificació del PMU-08 es destinaran a 
espais lliures de cessió. 

10. Cal condicionar l'efectivitat del PMU-11 a l'enderroc dels habitatges existents, o en 
cas contrari desistir de la delimitació d'aquest sector. 

11. Cal corregir la contradicció existent en la fitxa del PMU-03 en referència a 
l'equipament esportiu i a l'objectiu d'implantar sistema d'habitatges dotacional. 

 Pel que fa a la implantació del sostre residencial en habitatge en filera en el límit 
amb el sòl no urbanitzable, es recomana el trasllat d'aquest aprofitament en la 
mesura que sigui possible, per tal d'evitar l'impacte visual des de la carretera C-59. 

12. Cal aclarir d'on provenen els sols d'equipaments obtinguts per cessió del SUD-01, i 
excloure'ls del repartiment de beneficis i càrregues, així com del còmput dels 
estàndards mínims de cessió en cas que provinguin de les obligacions d'un altre 
sector. 
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13. Cal incloure la peça de sòl urbà immersa en el SUD-03 en un polígon d'actuació, als 
efectes de participar en les despeses d'urbanització de la carretera de Sentmenat 
que li dóna accés. 

14. Cal definir les zones de protecció del cementiri situat en l'entorn del SUD-03. 

15. Cal desclassificar el sector SUD-08 per tal de preservar d'edificació el Bosc d'en 
Pedró, o be replantejar l'actuació amb qualsevol altre mecanisme que garanteixi 
l'esmentada preservació. 

16. Cal qualificar de sistema d'espais lliures la franja de sòl situada a la part nord del 
sector SUD-10 Industrial Llevant d'acord amb les determinacions del PDU de 
l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs. 

17. Cal incorporar al document del POUM un estudi geotècnic de la falla geològica, per 
tal d'avaluar les afeccions i concretar les mesures preventives o correctores que cal 
dur a terme. Es recorda que aquest estudi haurà de ser avaluat per l'Institut 
Geològic de Catalunya. 

18. Cal transcriure en el plànol d'estructura orgànica del territori del POUM la traça de 
la línia ferroviària fixada pel PTMB o en el seu defecte dibuixar l'alternativa 
proposada pel POUM. 

19. Cal donar compliment a les prescripcions que es deriven de l'informe annex sobre 
la normativa del POUM: 

- Cal fixar que el sistema d'espais lliures de configuració viària no computarà 
als efectes de compliments dels estàndards mínims de sistema d'espais lliures 
establerts per la Llei d'Urbanisme. 

- Cal eliminar l'apartat de la normativa immers en l'art. 112.14 referent a la 
possibilitat de destinar els espais lliures a horts urbans. 

- Cal incloure l'ús de residència per a la gent gran dins el tipus d'equipament 
sanitari-assistencial clau E2 i excloure'l del tipus cultural-social i religiós E4. 

- Cal corregir l'últim paràgraf de l'article 122, tot indicant la subjecció a la Llei 
de règim local de les administracions públiques pel que fa a la gestió per 
concessió administrativa. 

- Cal ajustar la regulació dels usos de la subclau d'equipaments del sistema 
d'espais lliures inclosos en el PDU de l'ACTUR i en el PEIN que defineix el 
POUM, a les determinacions establertes per l'esmentat Pla Director; així 
mateix, cal corregir els usos proposats a la fitxa de Can Maiol del Catàleg de 
masies i cases rurals, d'acord amb el PDU. 

 En la subclau d’equipaments, el POUM planteja els usos docents, sanitari 
assistencial, administratiu-serveis-proveïment, cultural-social i religiós, 
esportiu i mediambiental; usos propis del sòl urbà; per tant, els usos han de 
ser adients per al sòl no urbanitzable. Hi ha una certa contradicció amb els 
usos permesos pel Catàleg i per la pròpia normativa del document del POUM, 
i respecte a la normativa del PDU, atès que com a masia inclou els usos de 
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turisme rural, restauració, alberg, comercialització dels productes agraris 
derivats de l’explotació de Gallecs,... tots ells de caràcter eminentment privat 
i contraris als usos propis d’un equipament i contraris al caràcter públic que 
representa un sistema d’equipaments. 

 Aquesta contradicció es reflecteix en la fitxa del Catàleg de masies i, per tant, 
cal considerar la masia de Can Maiol com un equipament públic en SNU i 
adequar els usos establerts a la normativa del Pla director de Santa Maria de 
Gallecs fixant com a ús dominant l’agrícola, el forestal i de lleure, i com a usos 
compatibles la restauració, educació, esportiu, cultural, associatiu i turisme 
rural.  

- Cal eliminar de l'article 150 de la normativa del POUM la possibilitat d'ampliar 
la masia de Can Maiol amb un sostre addicional del 20%. 

- Cal ajustar els paràmetres de les claus urbanístiques del sòl urbà consolidat 
del POUM com a transposició de les claus del planejament vigent, als 
paràmetres del Pla comarcal  de Sabadell; o bé justificar si es produeix 
increment de sostre, cas en el qual caldrà justificar l'oportunitat d'aquest 
major sostre. 

- Cal eliminar el paràgraf referent a la possibilitat de reconeixement de major 
sostre dels articles 315 i 319, o bé justificar que no hi ha increment; en cas 
que es produeixi major edificabilitat, justificar-ne la necessitat i l'oportunitat. 

- Cal eliminar els articles 333, 361 i aquells que determinin claus per al sòl 
urbanitzable i eliminar la referència d'aplicació d'aquestes claus a nous 
desenvolupaments. 

- Cal establir una gradació del sostre màxim admès en funció de la superfície 
de parcel·la, en la regulació de les construccions agrícoles ramaderes i 
forestals en sòl no urbanitzable i eliminar el concepte d'índex d'edificabilitat 
net del redactat. 

- Cal suprimir els aspectes referents a sostre màxim, ampliacions, divisió 
horitzontal, ... de les masies i cases rurals, i indicar la subjecció d'aquestes 
edificacions a la regulació establerta en el catàleg de masies i cases rurals del 
POUM. 

20. Pel que fa al catàleg de masies s'informa el següent: 

- Cal eliminar de la normativa del Catàleg la intervenció de substitució, i regular 
la reconstrucció d'acord amb el document de Directrius de contingut per al 
Catàleg de masies i cases rurals de la DGOTU. 

- Cal establir normativament que, en termes generals, no s'admeten les 
ampliacions; si bé es permeten en casos excepcionals per tal de poder 
desenvolupar el nou ús col·lectiu de l'assentament, i en cas d'ús d'habitatge 
només per aconseguir les condicions mínimes d'habitabilitat; així mateix, cal 
matisar que en cas de divisió horitzontal no s'admet l'ampliació i eliminar el 
supòsit de realitzar noves edificacions independents. 
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- Cal eliminar els usos d'oficines i administratiu de la regulació dels usos 
admesos al Catàleg; així mateix, cal matisar que les activitats de punts 
d'informació han d'estar relacionades amb el medi natural i l'entorn. 

- Cal fixar un sostre mínim existent de 1.000 m per la implantació de l'ús 
hoteler, d'acord amb el document de Directrius de contingut per al Catàleg de 
la DGOTU. 

- Cal regular el supòsit de ruïnes d'acord amb el document de Directrius de 
contingut per al Catàleg. 

- Cal distingir aquelles construccions auxiliars recuperables susceptibles d’ésser 
incloses en el Catàleg per ésser destinades als usos de l'art. 47.3 del TRLLU, 
d'aquelles construccions rurals que,  si bé poden estar vinculades a la masia o 
casa rural, no estan incloses en el Catàleg i es regularan per les 
determinacions de l'article 47.6 de la Llei, i identificar-les en cadascuna de les 
fitxes. 

- Cal eliminar l'article 14 de la normativa del Catàleg en relació a possibles 
expropiacions. 

- Cal fixar en cada fitxa, cas a cas, els usos admesos per cadascuna de les 
edificacions. 

- Cal indicar l'època de construcció de la masia o casa rural, i excloure del 
Catàleg aquelles construccions posteriors a l'any 1956. 

- Cal definir la jerarquia en l'ampliació de la protecció establerta per altres 
instruments de planejament, en cas que hi hagi contradicció. 

- Cal corregir l'errada de regular els usos de les fonts i els jaciments mitjançant 
el Catàleg de masies i cases rurals. 

21. Altres temes en general: 

- La zonificació que es planteja al SUD-10 Industrial Llevant. 

- SUD-06 Av. Camí Reial. 

- SUD-07 Can Boter. 

- PMU-07 i PAU-27 Camí Reial. 

- PAU-31. Carolines-Salzes 

- PAU-31/32/33 Carolines i el PMU-03. Serra Plegamans. 

- SUD-01 Forn del Vidre. 

- El PAU-29. La Marinada. 

- El PAU-41. Industrial Can Parera. 
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3. Resposta: 

De l’anàlisi dels diferents punts i consideracions que realitza la CTUB se’n deriven un 
seguit de propostes d’actuacions, mesures o simplement anotacions a tenir en compte, 
que s’hauran d’incloure en el document del POUM.  No en sorgeix cap canvi 
substancial pel que fa a: conservació del territori rural; protecció dels conjunts i 
elements arquitectònics, arqueològics i naturals;  preservació dels espais naturals 
d'interès ecològic i paisatgístic; reducció del creixement desmesurat en extensió; 
moderació del consum de sòl; compactació dels nous creixements amb major densitat; 
consolidació de la trama urbana amb la continuïtat dels espais urbans i el relligat de la 
vialitat existent amb la nova; reducció de les necessitats d'extensió del municipi amb 
l'ús eficient de les àrees urbanes actuals;  i potenciació dels centres urbans i històrics, 
tot donant una major centralitat i uns punts de referència de la ciutat.  

Tot i així, l'informe determina i concreta diverses modificacions, actuacions i  
justificacions a incorporar en el document per a la seva aprovació provisional.  Totes 
elles s’han tingut en consideració en la memòria, en la normativa i el conjunt de 
documents que acompanyen al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, així com també 
en les fitxes i en els plànols corresponents. 

Concretament, les diverses modificacions, actuacions i  justificacions a incorporar en el 
document del POUM per a la seva aprovació provisional i definitiva son les següents: 

01. Per tal de reduir la taxa de creixement previst pel POUM, ajustant-se a les dades 
que es desprenen de la memòria social, la CTUB determina que cal reduir alguns 
dels creixement previstos.  Es tractaria de classificar el sector de Can Cladelles com 
a Sòl Urbanitzable No Delimitat, i desclassificar el sector de Can Riera com a Sòl No 
Urbanitzable. Per tant: 

a) El nou document del POUM, per a la seva aprovació provisional, determina 
fonamentalment la desclassificació d'una bona part del sector de Can Cladelles, 
quedant com a Sòl No Urbanitzable amb la clau 24a.Agrícola de valor reconegut 
d'interès ecològic i paisatgístic; i la classificació com a Sòl Urbanitzable No 
Delimitat de la resta del sector que es determinava en l'aprovació inicial. 

 Tot i que a llarg termini es considera que seria important la realització del 
sector de Can Cladelles, per aconseguir la compactació i consolidació dels buits 
urbans i el recosit de la trama urbana, amb la configuració d'un vial al costat 
oest de la riera de Caldes que relliga el municipi i totes les urbanitzacions, els 
informes de l'OTA, de l'ACA i de la CTUB no en són favorables.  Així, el POUM 
que es presenta a aprovació provisional i definitiva planteja: 

- La desclassificació d'una bona part del sector de Can Cladelles (la part 
central de l'àmbit que es plantejava en el document de l'aprovació inicial), 
quedant com a Sòl No Urbanitzable. 

- La qualificació d'una bona part del sòl com a Sòl No Urbanitzable Clau 
24a. Agrícola de valor reconegut d'interès ecològic i paisatgístic, per tal de 
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donar continuïtat a aquest tipus d'espai en el transcurs del torrent de Can 
Duran fins a la riera de Caldes. 

- La conservació del torrent, pel que fa al traçat actual, sense afectar ni 
actuar en el sistema hídric, tal com determinava l'ACA. 

- La classificació d'una part de l'àmbit, la situada fonamentalment al sud del 
sector que es plantejava en el document de l'aprovació inicial, al costat de 
l'escola de Can Cladelles, com a Sòl Urbanitzable No Delimitat (SUND). 

- La determinació d'una franja de protecció de 15,00 m respecte del 
sistema hidrològic, tal com determinava l'oficina de l'OTA en el seu 
informe, per tal de garantir la continuïtat dels espais de ribera d’interès 
ecològic-paisatgístic. 

- La delimitació en la part nord de l'àmbit de Can Cladelles, que es 
plantejava en el document del POUM aprovat inicialment, i lligat a la riera 
de Caldes, d'un sòl urbanitzable discontinu juntament amb el sector de 
Can Padró, que s'inclou en un nou sector denominat Bosc de Can Padró-
Riera de Caldes, i també tenint en compte una altra de les prescripcions, 
tant de l’OTA com de Comissió d’urbanisme. 

b) Per altra banda, el nou document del POUM que es presenta a aprovació 
provisional, seguint amb els criteris de l'informe urbanístic i territorial, 
determina que el sector de sòl urbanitzable no delimitat SUND-01 passi al 
règim de sòl no urbanitzable. 

Així, pràcticament tot el SUND-01. Can Riera es desclassifica passant a sòl 
no urbanitzable.  No obstant, una part d'aquest àmbit queda classificat 
com a sòl urbà, qualificat de sistema d'equipaments (la masia de Can 
Riera) i sistema d'espais lliures i zones verdes, en funció del fet que 
planejament actualment vigent determina en aquest àmbit un sistema 
d'espais lliures en sòl urbà.   

Per altra banda, amb la desclassificació d'aquest sòl també es dóna 
compliment a la resolució de l'OTA, que planteja evitar qualsevol actuació 
sobre la riera de Sentmenat en el SUND-01. 

Amb la classificació com a sòl no urbanitzable s'aconsegueix que aquest 
àmbit tingui fonamentalment la qualificació d'agroforestal d'especial valor 
i de ribera d'interès ecològic i paisatgístic en els marges de la riera de 
Sentmenat tot reconeixent la vegetació i el bosc de ribera. La solució que 
es planteja permet preservar el sistema hidrològic, evitant 
considerablement les actuacions sobre la riera de Sentmenat. 

02. Pel que fa a la petició sobre aportació de dades genèriques sobre el règim de sòl 
del planejament vigent, per tal de constatar la transformació de sòl que es 
proposa, s'inclou en la memòria del document un estudi del sòl vacant disponible 
en el municipi, per tal de poder quantificar el potencial de creixement de població 
existent a dia d'avui.  
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 El potencial de creixement del municipi s'ha realitzat en funció de tots els espais 
vacants que hi han en l'actualitat (segons plànol que s'adjunta I1.07. Buits urbans 
segons el planejament vigent), a on es determina el sòl encara no materialitzat, i 
per tant, el sostre no materialitzat corresponent, en funció de la seva clau 
urbanística. En base a aquestes dades s'ha calculat el nombre d'habitatges pendent 
de realitzar, en funció del planejament vigent, distingint els habitatges unifamiliars 
i els plurifamiliars, i finalment el possible creixement del municipi en funció del 
planejament vigent. 

 El nombre d'habitatges que es podrien arribar a realitzar en funció del planejament 
vigent és de 1.431 habitatges (1.130 habitatges unifamiliars i 301 habitatges 
plurifamiliars), i això comporta un creixement de la població d'aproximadament 
3.803 persones, que sumades a la població actual del municipi de Palau-solità i 
Plegamans, amb un total de 14.352 habitants, ens determinen una població 
màxima de 18.155 habitants.  

03. Pel que fa als espais lliures, la memòria del nou document del POUM per a la seva 
aprovació provisional, justifica que els sistemes d'espais lliures responen a les 
determinacions fixades per l'article 58 de TRLLU. 

 Aquests estudis s’han realitzat de manera general pel tipus de règim de sòl, i per 
tant no es refereixen a cada sector i polígon. S’entén però que el POUM ha de 
demostrar fonamentalment que es compleixen els estàndards globals; i per tant, es 
realitzen uns nous quadres on es determina el compliment dels estàndards 
urbanístics de zones verdes o espais lliures, de forma global, tant pels PAU's, PMU's 
i SUD's, així com pel sòl urbà. 

 El document i els nous quadres justifiquen que els sistemes d'espais lliures 
responen com a mínim a la proporció de 20 m2sòl per cada 100 m2sostre admès pel 
planejament per a ús residencial, sense tenir en compte els espais lliures de 
configuració viària V6, que evidentment no computaran a efectes de determinar els 
estàndards urbanístics. 

04. En l'informe de la CTUB es sol·licita aclarir quins aspectes de l'ordenació dels 
sectors (SUD's) i dels plans de millora urbana (PMU) són vinculants; i eliminar per 
tant totes aquelles claus urbanístiques que són indicatives i no vinculants. 

 El nou document del POUM, per a la seva aprovació provisional i definitiva, inclou 
doncs la representació gràfica de les fitxes de les diferents ordenacions, seguint els 
criteris de la CTUB; i clarifica els elements fonamentals de cada ordenació distingint 
els sistemes vinculants que es concreten en el POUM i que posteriorment el 
planejament derivat simplement reajustarà, d'aquells que es definiran en el 
planejament derivat. 

 Pel que fa els PAU's, aquests es concreten en unes fitxes gràfiques, que són les 
mínimes imprescindibles per entendre l'ordenació del conjunt. S'inclou una 
primera fitxa amb la qualificació del sòl, que en els casos dels PAU's sempre és 
vinculant (sistemes i zones); una segona fitxa, si resulta necessària, de normativa 
urbanística també vinculant; i, finalment, en els casos de nova implantació, una 
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proposta d'ordenació que és sempre de caràcter no vinculant, que simplement 
mostra una imatge hipotètica de l'ordenació del nou conjunt en un futur. 

 Per tant, pel que respecta a la documentació lliurada en el document per la seva 
aprovació inicial, es suprimeix d'aquestes fitxes l'annex 1 d'urbanització, per 
considerar innecessària la seva aportació si tenim en compte que la fitxa de 
qualificació urbanística ja aporta la informació necessària per obtenir les 
superfícies de cessió i urbanització per poder calcular els seus costos. 

 Pel que fa als SUD's i PMU's, es modifica la documentació gràfica del document del 
POUM per a la seva aprovació provisional i definitiva (plànols de zonificació i de 
normativa urbanística i de les fixes concretes de cada àmbit), fixant exclusivament 
aquells aspectes d'ordenació amb caràcter vinculant i suprimint, en conseqüència, 
les claus urbanístiques amb caràcter general  i el traçat de vials no estructurants. 

 En conseqüència, s'inclou una primera fitxa amb els sistemes vinculants a reajustar 
posteriorment en el planejament derivat; una segona fitxa, només en casos 
excepcionals de normativa urbanística, que és sempre de caràcter vinculant, on es 
determinen certs paràmetres a complir per la futura ordenació; finalment, una 
tercera fitxa amb una proposta d'ordenació que és sempre de caràcter no 
vinculant, que simplement mostra una imatge hipotètica de l'ordenació del nou 
conjunt en un futur. 

 Així, respecte de la documentació lliurada en el document per a la seva aprovació 
inicial, es suprimeix la fitxa de qualificacions del sòl per substituir-la per la de 
sistemes vinculants, eliminant les claus urbanístiques de les zones i dels sistemes 
no vinculants, a definir posteriorment en el planejament derivat; s'elimina en molts 
casos la fitxa de normativa urbanística, només deixant-la en casos molt 
excepcionals, on és sempre amb caràcter vinculant, on es determinen certs 
paràmetres a complir per la futura ordenació; es manté la fitxa de la proposta 
d'ordenació com una imatge hipotètica del nou conjunt en un futur quan es 
desenvolupi, sempre amb caràcter no vinculant; finalment, s'elimina la fitxa annex 
1 d'urbanització, per considerar innecessària la seva aportació si tenim en compte 
que la fitxa numèrica ja determina la superfície  de cessió i urbanització per tal de 
poder calcular les despeses d'urbanització. 

05. Pel que fa a la petició de determinar de forma més concreta quin és el sostre 
existent en els polígons d'actuació, i en base a això concretar les reserves d'HPO 
d'acord amb l'article 57.3 del TRLLU i fixar-ne la seva localització, el nou document 
del POUM per a la seva aprovació provisional i definitiva determina el sostre 
existent i el de nova implantació, i en funció del  càlcul definitiu es determinen i 
concreten les reserves d’HPO i es fixa la seva delimitació i localització. 

 Aquest càlcul del sostre existent i de nova implantació es realitza en un quadre que 
s'adjunta en la memòria del pla. 

 Aquesta localització de les reserves d'HPO en les fitxes corresponents només es 
realitza en els polígons d'actuació urbanística (PAU), ja que en aquest cas el POUM 
és ja l’últim instrument de planejament que els regula; i en el cas dels PMU's i 
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SUD's serà el planejament derivat qui determini la superfície de sostre destinat a 
HPO i la seva localització. 

 Per tant, en el nou document del POUM, per la seva aprovació provisional i 
definitiva, determina en cada fitxa dels PAU's i en el quadre resum esmentat 
anteriorment la reserva de sostre d'habitatge protegit sobre el sostre de nova 
implantació i el número d'habitatges, i els localitza en la fitxa gràfica corresponent. 

06. Pel que fa al 10% d'aprofitament mig, el document del POUM per a la seva 
aprovació provisional i definitiva determina de forma concreta en cada fitxa, en 
tots els polígons d'actuació en el sòl urbà no consolidat, que la cessió del 10% de 
l'aprofitament es realitzarà d'acord amb l'article 43.1 del TRLLU; per tant, en cas 
que el polígon compti amb sostre existent, en el moment de la seva gestió es 
justificarà que ja va ser efectiva aquesta cessió, si s’escau. 

 En cada una de les fitxes corresponents es determina la cessió del 10% de 
l’aprofitament urbanístic del polígon, en funció del sostre existent i el de nova 
implantació, tot i que el seu valor es concretarà i determinarà en la reparcel.lació. 

 La cessió del 10% de l'aprofitament es realitzarà d'acord amb l'article 43.1 del 
TRLLU, i en el moment de la gestió urbanística del polígon caldrà justificar si el 
sostre existent ja va generar cessions en el seu moment, i en quin supòsit la cessió 
haurà de ser sobre l’increment. 

07. En el cas del sector de sòl urbanitzable (SUD-02) i el pla de millora urbana (PMU-
01), s'elimina de la fitxa i dels plànols corresponents la delimitació de polígons de 
gestió, entenent que els respectius planejaments derivats ja ho realitzaran si 
resulta necessari, tal com es demana en l'informe del la CTUB. 

 La delimitació per polígons haurà d'estar compensada i, per tant, seran el Pla 
Parcial i el Pla de Millora Urbana les figures de planejament que determinin si és 
necessària aquesta divisió poligonal i el càlcul de l'aprofitament per tal de 
compensar els polígons. 

 Pel que fa al SUD-01. Forn del Vidre, el document del POUM determina, en la seva 
fitxa corresponent, la possibilitat de realitzar la urbanització en dos fases.  Per tant, 
seguint els mateixos criteris, serà el Pla parcial qui determini la possibilitat de 
realitzar diferents polígons d'actuació econòmicament compensats i/o fases 
d'urbanització. 

08. Pel que fa el PMU-06. Font de Sant Josep, la CTUB determina que s’ha d'establir 
que l'ordenació que es planteja és indicativa, per tal de possibilitar major façana a 
carrer dels edificis interiors de parcel·la. 

 Per tant, el nou document del POUM per a la seva aprovació provisional i definitiva 
planteja una primera fitxa amb els sistemes de caràcter vinculant, amb la 
incorporació de la normativa urbanística, que també és de caràcter vinculant, amb 
unes certes distàncies de separació de la zona i de les edificacions respecte a la 
variant; i finalment, una segona fitxa, amb una proposta d'ordenació que és no 
vinculant i que simplement mostra una imatge hipotètica de l'ordenació del nou 



41 

conjunt en un futur. Pel que fa la fitxa annex 1 d'urbanització, s'elimina del 
document per considerar innecessària la seva aportació, tenint en compte que la 
fitxa numèrica de les qualificacions ja determina la superfície de cessió i 
urbanització per tal de poder calcular les despeses d'urbanització. 

 La zona d'aprofitament privat inclosa en aquest pla de millora urbana es determina 
com a única parcel·la, i dins d’aquesta es disposaran els diferents volums 
edificables delimitats pels perímetres reguladors i definits en el plànol de 
normativa urbanística del POUM. Els diferents volums edificables es poden dividir o 
compartimentar en diversos habitatges, mitjançant la divisió horitzontal de la 
propietat o parcel·la. El tipus d’ordenació correspon al d’edificació de tipus 
residencial de cases unifamiliars situades en conjunts, en règim de propietat 
horitzontal i envoltades d’espai lliure destinat fonamentalment a jardí. 

 Tot i que el plànol d'ordenació és no vinculant es planteja una millora en l'amplada 
d'accés a la zona comunitària respecta al front de vial, encara que, el Pla de Millora 
Urbana podrà reordenar els volums edificables amb algun pas intermig esponjant 
l'ordenació, i augmentant el front d'accés a la parcel.la respecta al carrer. La 
normativa del POUM, en aquest últim document, per la seva aprovació provisional 
i definitiva, no determina els gàlibs edificables, i per tant, serà el Pla de Millora 
urbana qui definirà una ordenació considerant aquests factors. 

09. Pel que fa al PMU-08, la fitxa del nou document per a la seva aprovació provisional 
i definitiva determina que els espais no edificats puguin ser destinats a espais 
públics de cessió o a espais lliures privats interiors de parcel·la que tindran caràcter 
públic, evitant d’aquesta manera els tancaments de les parcel·les i donant 
continuïtat als sistemes urbans de l’entorn, amb la millora substancial dels 
accessos en la zona.  

 Tot i així, i a diferència de l'anterior document del POUM, la delimitació d’aquest 
Pla de millora urbana comportarà a part de la cessió i urbanització de la xarxa viària 
inclosa en aquest polígon, la cessió i urbanització d'espais lliures o  zones verdes, 
amb una superfície de 1.010,80 m2sòl que representen el 28% del total del polígon. 

10. Pel que fa al PMU-11. Barri de Can Parera, és un àmbit amb unes certes 
indefinicions degut a les circumstàncies actuals i del planejament.  Així, en una part 
d'aquest àmbit es troben edificats 48 habitatges, que presenten unes condicions 
molt precàries sanitàries, d'higiene, d'habitabilitat, de seguretat de les 
construccions, de seguretat en cas d'incendis, etc.  Aquest fet justificaria la lògica 
d'enderrocar-ne una part per tal d'esponjar el barri i alliberar alguns espais públics 
com espais lliures en benefici del col·lectiu, i realitzar uns carrers que permetin 
l'accés i la mobilitat òptima i necessària a totes les parcel·les, a diferència de 
l'ordenació actual de cases amb uns vials d'accés que no arriben a 3,00 m 
d'amplada. 

 Per una altra banda, el document del POUM determina un sistema viari en funció 
dels criteris de la Direcció General d’Infrastructures de Mobilitat Terrestre, però la 
solució definitiva d'accés al barri no quedarà determinada fins que es realitzi el 
Projecte  d'urbanització del nou traçat de la interpolar. 
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 Per tant, l'ordenació no es podrà realitzar fins que no s'hagi concretat la solució de 
l'accés del barri i fins que no es realitzi un estudi exhaustiu d'ordenació i de la 
problemàtica de les edificacions existents, concretant si resulta necessari i possible 
l'enderroc global o parcial de les edificacions actuals. 

 Aquest estudi, amb la definició i concreció de la solució, es posposarà fins que es 
realitzi el nou eix viari i posteriorment es realitzi el Pla de Millora Urbana d'aquest 
àmbit, i serà llavors quan es podrà determinar el possible enderroc parcial o total 
de les edificacions.  

 Per altra banda, el Pla de Millora Urbana abasta una part de sòl no urbanitzable 
que es transforma directament a sòl urbà, tot i que en aquest nou document es 
redueix considerablement la superfície de SNU que s'incorpora, amb una superfície 
de 1.870,00 m2sòl, només agafant la superfície mínima per poder possibilitar 
l'enderroc o enderroc parcial dels habitatges existents i poder traslladar-los en el 
mateix àmbit. 

 Finalment, el fet d'incorporar una part de sòl no urbanitzable al PMU no comporta 
que s'evitin les obligacions de cessions del conjunt. En conseqüència, aquest Pla de 
Millora Urbana, tal com es determina en la fitxa corresponent, determina unes 
cessions superiors als mínims exigits, amb un 47,00 % de sistemes, que 
corresponen a la xarxa viària en un 22,00 %, als espais lliures i zones verdes amb un 
20,00 % i al sistema d'equipaments en un 5,00 %. 

11. Pel que fa a la fitxa del PMU-03, es detecta la contradicció que esmenta l'informe, 
referent a la implantació d'un equipament esportiu o d'un sistema d'habitatge 
dotacional, i per tant, es corregeix aquesta errada en la redacció, ocasionada pels 
canvis realitzats a partir de les al·legacions. 

 La solució definitiva que s'incorpora en el nou document del POUM, en funció de 
certes al.legacions, que justifiquen la idoneïtat de disposar el sistema d'habitatge 
dotacional en el PAU-07. Tenda Nova, és implantar un equipament esportiu dins 
d'aquest polígon (PMU-03. Serra de Plegamans); en conseqüència, es modifica el 
text perquè no hi hagi contradiccions al respecte. 

 Pel que fa a aquesta implantació residencial, atès que ens trobem amb un 
aprofitament que ja preveia l'anterior planejament, no resulta factible ni possible 
el trasllat d'aquest a un altre indret. 

 Tot i que, conscients d'aquesta implantació de zones residencials pròximes a la 
carretera C-59, i per tal de minorar l'impacte visual que pugui generar des de la 
variant, es determina l'obligatorietat de realitzar una franja de 10,00 m (àmbit de 
tractament i protecció de la vegetació), que pot ser espai públic o privat, amb un 
tractament adequat de vegetació arbustiva i de plantació d'arbres que permeti 
aconseguir una franja de vegetació que faci de transició i protecció, i esmorteeixi 
també els impactes derivats de l'efecte vora i també faci de barrera acústica.  

12. Pel que fa a la petició d'especificar d'on provenen els sòls d'equipaments obtinguts 
en el SUD-01, i excloure'ls del repartiment de beneficis i càrregues així com del 
còmput dels estàndards mínims de cessió en cas que provinguin de les obligacions 
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d'uns altres sectors; cal aclarir que el document del POUM especifica en cada cas la 
incorporació de sistemes als diferents sectors. 

 Les ordenacions que planteja el nou POUM (SUD's i PMU's) inclouen en alguns 
casos sistemes generals (vials, equipaments, i zones verdes) que són de propietat 
de l'Administració i que poden haver-se obtingut tant per cessió com per 
expropiació, però la voluntat és incloure'ls en nous polígons per ser transformats, 
traslladats i a la vegada urbanitzats. 

 Evidentment, aquest fet comporta la transformació del sistema i la millora de la 
qualitat dels diferents espais públics, però en cap moment implica la seva pèrdua 
pel que fa a la seva superfície (equipaments i zones verdes). Per tant, en qualsevol 
cas, les cessions mínimes dels nous sectors seran les  noves segons exigeix la Llei 
d’urbanisme, que s’afegeixen a les existents. 

 Per altra banda, en el procés de gestió urbanística (Projecte de reparcel.lació) és on 
es determinarà que els sistemes en propietat de l'Administració i que s'hagin 
obtingut per expropiació o cessió onerosa generaran drets o beneficis 
(aprofitament) en funció de la superfície de la finca aportada; a diferència dels 
sistemes obtinguts per cessió urbanística gratuïta, que quedaran exempts de 
beneficis i càrregues en el projecte de reparcel.lació. 

13. La inclusió de la peça de sòl urbà immersa en el SUD-03 en un polígon d'actuació, 
als efectes de participar en les despeses d'urbanització de la carretera de 
Sentmenat que li dona accés, es concreta amb què el nou document del POUM 
determina un nou Polígon d'Actuació Urbanística només a efectes de la seva 
urbanització, reduint-se el sector de Sentmenat i quedant una part de la carretera 
per urbanitzar per l'Ajuntament. 

 El nou PAU-44. Serra Barona, que es considera Sòl Urbà Consolidat (SUC), es 
delimitarà només a efectes de realitzar efectivament la cessió i urbanització de la 
vialitat que li dona accés.  

14. Pel que fa a la definició de les zones de protecció del cementiri situat en l'entorn 
del SUD-03, l'informe de Comissió d'Urbanisme determina que cal especificar-les 
en el nou document per a l'aprovació provisional i definitiva; en conseqüència, ja 
s'han previst aquestes franges de protecció en l'entorn dels dos cementiris de 
Palau-solità i Plegamans, que queden determinades en un apartat específic en la 
normativa urbanística i també en els plànols de normativa. 

15. Pel que fa al sector SUD-08. Bosc de Can Padró (amb el nou document serà SUD-04. 
Bosc de Can Padró-Riera de Caldes), l'informe de Comissió d'Urbanisme planteja  
desclassificar o bé replantejar l'actuació amb qualsevol mecanisme que garanteixi 
la seva preservació. 

 La desclassificació del Bosc de Can Padró podria representar un problema 
econòmic important pel municipi, ja que en l'actualitat és zona verda en sòl urbà, i 
possiblement tampoc seria la solució adequada per tal d'integrar-lo en un entorn 
totalment urbà.  
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 La integració d'aquest bosc com a Parc urbà, amb unes certes condicions de 
manteniment, conservació i urbanització, és ben segur la solució idònia. 

 La solució que es realitza finalment és la d'un sector discontinu, entre una part del 
sector de Can Cladelles i el Bosc de Can Padró, i d'aquesta manera es redueixen les 
implantacions d’edificacions al bosc de Can Padró i, per tant, s'intenta mantenir al 
màxim aquest espai com a zona verda i concentrar i traslladar el sostre màxim 
possible en l’àmbit de la Riera de Caldes. 

 Els objectius principals d'aquest nou sector, pel que fa al Bosc de Can Padró són:  

- Adquirir per cessió gratuïta una bona part del bosc de Can Padró com a parc 
urbà. 

- Realitzar recorreguts pel bosc garantint l’accés i l’ús públic. 

- Reforçar la continuïtat dels diferents espais verds i zones verdes. 

- Integrar els nous habitatges en el perímetre del Bosc de Can Padró amb el 
mínim impacte visual. 

- Concentrar els habitatges en les zones més recomanables de menor 
pendent en l'àmbit de Can Padró; només en la zona en front de la carretera, 
i disminuint al mínim l'ocupació; eliminant qualsevol nova implantació en la 
part alta del sector en el camí de Can Padró. 

- Possibilitar el trasllat o tancament del Garden situat actualment en la zona 
verda del Bosc de Can Padró, activitat no compatible amb el planejament 
vigent. 

- Proporcionar una nova ordenació en el front de l'Av. Catalunya, que generi 
una dinàmica de transformació d’usos, relacions i activitats. 

- Proporcionar uns nous accessos al Bosc de Can Padró des del centre de 
Palau, integrant aquest gran parc al context urbà per tal de millorar la 
imatge urbana de tot el conjunt. 

- Alliberar sòls, amb una major concentració d'aprofitament. 

 Els objectius principals d'aquest nou sector, pel que fa l'àmbit de la Riera de Caldes 
són: 

- Realitzar una nova ordenació amb nous aprofitaments per conformar un 
front a la riera de Caldes que dignifiqui l'entorn i generi i configuri una part 
del Parc de la Riera de Caldes. 

- La millora de la imatge urbana en aquest entorn lligat al Parc de la Riera de 
Caldes. 

- Proporcionar una nova ordenació en el front de l’Av. Navarra, que generi 
una dinàmica de transformació d’usos, relacions i activitats. 

- Reforçar l’estructura de sistemes d’espais lliures en l’entorn a la Riera de 
Caldes,  obtenint la cessió i urbanització d’aquestes, creant una franja de 
sistemes lligats a la riera. 



45 

- Donar continuïtat a l’eix cívic lligat a la Riera de Caldes, que es situa paral·lel 
a aquesta, en tota la seva extensió municipal, i fins i tot, amb continuïtat als 
municipis fronterers. 

- La millora dels diferents espais actualment residuals entre l'àmbit de l'Av. 
Navarra, el barri de Montjuïc i la riera de Caldes. 

- Connectar els barris de l’altre banda de la riera amb el centre. 

- Estructurar una part de la nova via que relligarà en un futur, de nord a sud, 
els diferents barris de ponent (Montjuïc, Can Cladelles, La Sagrera,...) 

- Crear una zona comercial i terciària, lligada a la Carrerada, que doni una 
centralitat en el municipi i augmenti la relació dels barris de ponent amb el 
centre. 

- Adquirir per cessió gratuïta l'ampliació de l'equipament esportiu del camp 
de futbol. 

 Prioritàriament, aquest sector obtindrà la cessió i urbanització d'una bona part del 
Bosc de Can Padró com a sistema d'espais lliures i zones verdes, amb una superfície 
mínima de 50.000,00 m2sòl (5,00 ha) 

 Per altra banda, aquest SUD obtindrà la cessió d'un sistema d'equipaments al 
costat de l'actual camp de futbol, lliure d'edificacions, per tal de permetre 
l'ampliació de la seva superfície i possibilitar una zona d'aparcaments, tal com 
s'utilitza en l'actualitat. La superfície d'aquesta ampliació serà de 4.249,00 m2sòl. 
Aquest equipament no serà edificable, en funció de les prescripcions de l'informe 
de l'ACA, però estarà estrictament vinculat a l'equipament actual del camp de 
futbol (clau E5). 

16. Pel que fa a la franja de sòl situada a la part nord del sector SUD-10 Industrial 
Llevant, d'acord amb les determinacions del PDU de l'ACTUR de Santa Maria de 
Gallecs, es qualifica fonamentalment de Sistemes Generals d'Espais Lliures Públics 
inclosos en el PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, en el nou document del 
POUM per a la seva aprovació provisional i definitiva.  

 Els espais que es disposen en aquest entorn, que formen part del PDU de l'ACTUR 
de Santa Maria de Gallecs, es concreten en dos règims de sòl. 

 La franja que es disposa a ponent de la carretera s'incorpora en el SUD-10. 
Industrial LLevant, amb una superfície de 16.757,00 00 m2. 

 L'objectiu d'aquesta franja de Sistemes Generals d'Espais Lliures Públics inclosos en 
el PDU de l'ACTUR de Santa Maria de Gallecs, que s'incorpora en el sòl 
urbanitzable, és urbanitzar els marges de la carretera (Av. Catalunya), per tal de 
millorar la imatge de l’entrada del municipi; i obtenir la cessió urbanitzada dels 
sistemes generals d'espais lliures inclosos en el PDU de l'ACTUR de Santa Maria de 
Gallecs, que s'inclouran només en el sector a efectes de la seva cessió i 
urbanització, per tal d'integrar-se en el sòl urbà i configurar-se com a porta 
d'entrada del sòl no urbanitzable de Gallecs. 

 Una part d'aquesta franja es determina com a Sistema de Parcs Urbans (subclau 
SDV4) inclòs en el Sistema General d'Espais Lliures del PDU, i comprèn els sòls 
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destinats a usos públics, col·lectius o comunitaris, i a espais lliures i zones verdes 
d’interès públic o social necessaris, al servei directe de la ciutadania. 

 Aquests terrenys qualificats de sistemes d’espais lliures públics, en cap cas no 
poden ser objecte d’usos o transformacions que no siguin congruents amb la seva 
naturalesa. 

 Inclosa en aquesta franja verda s'incorpora el Sistema d'Equipaments (subclau SDEb) 
inclòs en el Sistema General d'Espais Lliures del PDU  

 Aquesta subclau urbanística inclosa dins del sistema general d’espais lliures del 
PDU de Gallecs, correspon a un sistema d’equipaments, que comprèn els sòls o 
edificacions destinats a usos públics, col·lectius o comunitaris, i a dotacions 
d’interès públic o social necessaris en funció de les característiques 
socioeconòmiques de la població, al servei directe de la ciutadania. 

 Inclòs en aquest equipament es troba la Masia de Can Boada, que no pot 
incorporar-se al Catàleg de masies i cases rurals, donat que no es troba en Sòl no 
urbanitzable; i per tant, es manté la seva clau com a equipament tot i reconeixent 
els seus elements i usos singulars, de forma que la clau urbanística només permeti 
el seu manteniment.  En tot cas, aquest equipament també és un sistema general 
que queda immers dins del sistema d'espais lliures. 

17. El tema de la falla és molt sensible en el municipi, i per això en el document del 
POUM s'ha inclòs un apartat exclusiu on s'ha incorporat tota la documentació que 
al llarg dels anys s'ha elaborat i que resulta important per prendre les decisions 
corresponents.  Aquesta documentació és la següent: 

a. Estudi de la fractura del terreny apareguda en la zona del polígon industrial 
Can Boada Nou (Palau-solità i Plegamans) 

 Documentació realitzada per Marc Gelizo Chamorro amb la direcció i 
supervisió d'Antonio Valenciano Horta i Albert Casas Ponsati del Departament 
de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica de la Universitat de 
Barcelona. Juliol 2001 

b. Estudi geològic de l'afectació en la Urbanització de la falla neotectònica que 
travessa l'extrem NW del sector de Can Maiol Nord. 

 Documentació realitzada per ARTEG S.C.P i per GS ingenieria, i encarregada 
per la Promotora de Residències i Habitatges de Palau-solità i Plegamans S.L, 
pel desenvolupament del Pla parcial de Can Maiol Nord. Juliol de 2008 

c. Dictamen preliminar de riscos geològics a Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Oriental). 

 Documentació realitzada per Joan Barceló de l'Institut Geològic de Catalunya. 
Febrer 2009 

d. Nota tècnica sobre una fractura del terreny existent en el polígon industrial 
Can Boada Nou. 

 Documentació realitzada per l'Institut Geològic de Catalunya. Juny 2009 

e. Informe de valoració del Pla parcial "Can Maiol Nord" del municipi de Palau-
solità i Plegamans. 

 Documentació realitzada per l'Institut Geològic de Catalunya. Setembre 2009 
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f. Estudi geofísic per caracteritzar geolèctricament la fractura en diferents zones 
del T.M de Palau-solità i Plegamans ( Vallès Occidental). 

 Documentació realitzada per Anna Cano i Cervellò i Joan Claveria de 
l'empresa GS ingeniería. Abril 2012 

 Aquests estudis han conduït a tractar la falla i el seu àmbit d'influència d'una 
determinada manera, amb la definició de dos àmbits de risc:  

- Àmbit o franja de protecció de les edificacions (àmbit de RISC1) 

- Àmbit de preservació de les edificacions (àmbit de RISC2) 

 La definició d’aquests àmbits o franges és la següent: 

- Àmbit de RISC1 

 Aquest àmbit de risc o franja de protecció de les edificacions es defineix a 
15,00 m a banda i banda de la falla, només en el tram que aquesta està 
definida i tipificada. 

 Per altra banda, l’àmbit determinat com a àrea de risc geològic segons el 
dictamen del IGC, on la línia de la falla no queda tipificada i definida, es 
considera provisionalment espai o àmbit de protecció de les edificacions, fins 
que es realitzi un estudi geològic generalitzat que defineixi aquesta línia de 
falla, analitzi la seva perillositat i determini la franja de protecció i les mesures 
necessàries per evitar danys a les possibles futures estructures. 

- Àmbit de RISC2 

 L’àmbit de risc 2, de preservació de l’edificació, és l’àmbit o espai que queda 
definit entre la franja de protecció de les edificacions de 15,00 m a banda i 
banda de la falla, només en el tram en què aquesta està definida i tipificada i 
el límit definit en el dictamen de l’IGC com a àrea de risc geològic. 

 La normativa urbanística del document del POUM determina en aquests dos 
àmbits de risc el següent: 

a. En l’àmbit o franja de RISC1 està prohibit edificar, excepte les obres 
vinculades a la protecció i a la prevenció del risc generat per la falla, a la 
reparació dels efectes d’aquesta, i al manteniment i conservació bàsica dels 
edificis.  La prohibició es determina sense perjudici que es poguessin 
concretar altres alternatives un cop s’obtinguin els estudis específics 
posteriors a l’aprovació del POUM. 

b. Pel que fa a l’obra urbanitzadora en l'àmbit de RISC1, aquesta queda subjecte 
a un estudi específic. 

c. En l’àmbit de RISC2 el sòl tindrà les condicions d’edificació i urbanització de la 
clau de zona corresponent, o les establertes pel planejament derivat que el 
desenvolupi. No obstant, s’hauran de complir les següents condicions 
addicionals: 

- Justificar que la línia de falla no afecta al volum edificat existent o de nova 
implantació. 
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- Les llicències i el planejament derivat hauran d’incorporar els estudis 
geotècnics, geològics i geofísics necessaris per descartar el risc per les 
edificacions i les persones. 

- Les edificacions, construccions i urbanització que s’autoritzin hauran 
d’adoptar les solucions constructives previstes a la norma sismoresistent 
que garanteixin la integritat d’aquestes en el supòsit de desplaçaments 
horitzontals o verticals de la falla.  

d. Les edificacions, solars, construccions o urbanització que es trobin a cavall  
dels àmbits de la franja de RISC1 i RISC2, o parcialment fora d’aquestes, 
compliran l’ordenació percentualment majoritària que afecti a les mateixes. 
No obstant, en tots els casos s’exigirà el compliment dels punts 1, 2 i 3 
d'aquest article. 

e. Pels sòls de sistemes, espais lliures i equipaments, s’exigiran als projectes 
d’urbanització o d’obra local les mateixes condicions que pels sòls zonificats. 

f. Les infrastructures de serveis, tant aèries com les que transcorren pel subsòl, 
hauran de complir un seguit de condicions establertes en la normativa: 

- Amb caràcter general, s'evitarà el pas de les noves instal·lacions de 
subministrament de les diferents companyies que transcorrin pel subsòl 
afectat per la falla. 

- Preferiblement hauran de transcorre tangents a línia de falla. 

- En aquelles que imprescindiblement l’hagin de creuar s’exigirà: 

Justificar que la línia de falla no afecta a les noves implantacions de les 
instal·lacions i tampoc a la xarxa urbana corresponent. 

Per l'execució de les instal·lacions urbanes i la redacció de 
planejament derivat hauran d’incorporar-se els estudis geotècnics, 
geològics i geofísics necessaris per descartar el risc per la realització 
d'aquestes xarxes  

La urbanització que s’autoritzi haurà d’adoptar les solucions 
constructives previstes a la norma sismoresistent que garanteixin la 
integritat d’aquestes en el supòsit de desplaçaments horitzontals o 
verticals de la falla.  

- S’exigirà el compliment de certes consideracions determinades en el 
document del POUM, les establertes per la normativa sectorial, les 
determinades per les companyies corresponents, i aquelles que 
s'establiran en els projectes d'urbanització, en funció dels estudis tècnics 
corresponents. 

- En tot cas s’hauran d’adoptar solucions flexibles i justificar la seva 
integritat en cas de desplaçaments horitzontals o verticals de la falla. 

 Tot i que hi ha diversos estudis respecte a la falla, l'Ajuntament ha demanat en 
diverses ocasions a la Generalitat de Catalunya i a l'Institut Geològic de Catalunya 
un estudi geològic complert en tot el traçat de la falla. Aquest estudi ajudaria a 
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definir i tipificar la falla en tot el seu traçat, reduint l'afectació de les parcel·les que 
queda determinada en funció de l'àrea de risc geològic segons el dictamen del IGC. 

 En el document del POUM, allà on la línia de la falla no queda tipificada i definida, 
es considera provisionalment un espai o àmbit de protecció de les edificacions, fins 
que no es realitzi un estudi geològic generalitzat que defineixi aquesta línia de falla, 
analitzi la seva perillositat, i determini la franja de protecció i les mesures 
necessàries per evitar danys a les possibles futures estructures. 

 Per tant, la incorporació d'un estudi geotècnic de la falla geològica de tot el seu 
traçat en el POUM reduiria les afectacions; tot i que aquest estudi també es podrà 
realitzar posteriorment a l'aprovació del document,  per tal d'avaluar les afeccions i 
concretar les mesures preventives o correctores que cal dur a terme, el qual haurà 
de ser avaluat per l'Institut Geològic de Catalunya. 

 La realització d'aquest estudi amb posterioritat a l'aprovació del document del 
POUM és possible tenint en compte que s'han adoptat en el document les mesures 
de prevenció necessàries, determinades i supervisades  per l'Institut Geològic de 
Catalunya, i així ho fa constar en el seu informe favorable, les conclusions del qual 
determinen:   

"La memòria del POUM de Palau-Solità i Plegamans, analitza els diferents 

fenòmens susceptibles d’esdevenir un risc geològic i compleix les prescripcions 

exposades en els articles 69.2 i 72.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en relació a l’exposició 

d’informació relacionada amb els riscos geològics en l’àmbit del POUM." 

                                                                                                                                                                                                                                                             
S’ha corregit el document de l'ISA en funció del que es determina en la 
memòria i en la normativa del document del POUM, tal com l'informe de 
l'Institut Geològic de Catalunya explica: 

"Per contra, cal especificar que la informació exposada en el punt 3.1.15. 

Riscos ambientals de l’ISA és incompleta i no s’ajusta al que s’ha exposat en la 

memòria del POUM. Per tant, caldrà completar la informació sobre riscos 

geològics d’aquest punt amb la informació que s’inclou a la memòria". 

18. Pel que fa a la traça de la línia ferroviària, aquesta es transcriu en el plànol 
d'estructura orgànica del territori i també en els plànols de zonificació i de 
normativa urbanística del POUM que es presenta a aprovació provisional. 

 No es transcriu la fixada geomètricament pel PTMB sinó una alternativa proposada 
pel POUM assimilable, determinada per la Direcció General d’Infrastructures de 
Mobilitat Terrestre; així com també una segona traça, consensuada amb la Direcció 
General d’Infrastructures de Mobilitat Terrestre i que va en paral·lel a la interpolar, 
entre els dos sentits de circulació d'aquesta, en tant aquesta passa per l'interior del 
polígon industrial riera de Caldes en sòl urbà, i en paral·lel a la riera de Caldes pel 
costat oest, quan aquesta es troba en sòl no urbanitzable, fins a trobar-se amb la 
reserva del municipi de Polinyà. 
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19. Per tal de donar compliment a les prescripcions que es deriven de l'”Informe annex 
sobre la normativa del POUM”, es determinen les consideracions següents: 

a. Pel que fa als sistemes d'espais lliures de configuració viària, aquests no 
computen als efectes de compliment dels estàndards mínims del sistema 
d'espais lliures establerts per la Llei d'Urbanisme, tal com determina l'informe 
de Comissió d'Urbanisme. 

 El POUM classifica i regula en la normativa diverses categories del sistema 
d'espais lliures i zones verdes, tenint en consideració l'espai lliure de 
configuració viària, que es defineix com aquells espais que ajuden a 
configurar els viaris rodats i cívics. Aquests espais no tenen vocació de zones 
verdes sinó que es tracta d'interiors de rotondes o espais de protecció del 
vial. Per tant, s'entén que poden quedar categoritzats com a sistemes lliures 
però en cap moment compten a efectes de complir els estàndards, tal com 
els quadres que s'adjunten a la memòria determinen. 

b. Pel que fa als horts urbans, aquests en cap cas seran espais lliures o zones 
verdes, tal com determina l'informe de Comissió d'Urbanisme; per tant, 
s'elimina l'apartat de la normativa immers en l'art. 112.14, referent a la 
possibilitat de destinar els espais lliures a horts urbans. 

 El sistema d'espais lliures estableix també de forma específica la possibilitat 
de ubicar horts urbans en el SUD de Can Cladelles, i aquesta previsió és fruït 
d’una errada, en tant que la titularitat del sistema d'espais lliures és pública i 
no dóna lloc a possibles concessions administratives per a la seva explotació 
atès que atemptaria contra el principi bàsic d'espai de lliure accés; així, 
s'elimina en la normativa urbanística (art.112.14) i en els plànols 
corresponents aquesta referència, per tal de posar una clau d'equipament 
específica d'horts urbans o equipament mediambiental. El POUM defineix 
una clau d'equipament amb una normativa específica (índex edificabilitat, 
alçades, volumetria,...).  

c. Pel que fa a la petició d'incloure l'ús de residència per a la gent gran dins el 
tipus d'equipament sanitari-assistencial clau E2 i excloure'l del tipus cultural-
social i religiós E4, es té en compte aquesta consideració. 

 Es tracta d’un error i, per tant, s'inclou l'ús de residència per a la gent gran 
dins el tipus d'equipament sanitari assistencial (E2) i no cultural-social i 
religiós (E4), com es determinava en la normativa i la memòria (encara que no 
en els plànols corresponents). 

 Tot i que la modificació a la clau d'equipament sanitari assistencial (E2) és 
també pels usos següents: centres assistencials, residència per a la gent gran, 
centres de dia,... 

d. Pel que fa a la concreció de corregir l'últim paràgraf de l'article 122 
(actualment 123) de la normativa del document del POUM, es corregeix tot 
indicant la subjecció a la Llei de règim local de les administracions públiques 
pel que fa a la gestió per concessió administrativa. 
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 És a dir, la normativa apunta la possibilitat de la gestió dels equipaments 
públics per concessió administrativa amb la referència a una legislació 
incorrecta, i per tant es corregeix l'últim paràgraf de l'art. 122 (actualment 
123), tot indicant la subjecció a la Llei de règim local de les administracions 
públiques. 

e. La CTUB determina que cal ajustar la regulació dels usos de la subclau 
d'equipaments del sistema d'espais lliures inclosos en el PDU de l'ACTUR i en 
el PEIN que defineix el POUM, a les determinacions establertes per 
l'esmentat Pla Director; així mateix demana que es corregeixin els usos 
proposats a la fitxa de Can Maiol del Catàleg de masies i cases rurals, d'acord 
amb el PDU. 

 En l'informe es determina que en la subclau d’equipaments, el POUM 
planteja els usos docents, sanitari assistencial, administratiu-serveis-
proveïment, cultural-social i religiós, esportiu i mediambiental; que són usos 
propis del sòl urbà; per tant, els usos han de ser adients per al sòl no 
urbanitzable. 

 Es puntualitza en l'informe que hi ha una certa contradicció amb els usos 
permesos pel Catàleg i per la pròpia normativa del document del POUM, i 
respecte a la normativa del PDU, atès que com a masia inclou els usos de 
turisme rural, restauració, alberg, comercialització dels productes agraris 
derivats de l’explotació de Gallecs,... tots ells de caràcter eminentment privat 
i contraris als usos propis d’un equipament i contraris al caràcter públic que 
representa un sistema d’equipaments. Aquesta contradicció es reflecteix en 
la fitxa del Catàleg de masies, per la qual cosa cal considerar la masia de Can 
Maiol com un equipament públic en SNU i adequar els usos establerts a la 
normativa del Pla director de Santa Maria de Gallecs fixant com a ús 
dominant l’agrícola, el forestal i de lleure, i com a usos compatibles la 
restauració, educació, esportiu, cultural, associatiu i turisme rural. 

 En conseqüència, tenint en compte l'informe CTUB, es corregeix la 
contradicció detectada entre el POUM, el Catàleg de masies i el Pla director 
de Santa Maria de Gallecs fixant com a ús dominant l’agrícola, el forestal i de 
lleure, i com a usos compatibles la restauració, educació, esportiu, cultural, 
associatiu i turisme rural. Es corregeix també la normativa del POUM, el 
Catàleg de masies i la fitxa corresponent. 

 Tot i així, en tractar-se d’un equipament, i donat que el Pla Director no regula 
els equipaments sinó les masies en sòl no urbanitzable; i donat que la masia 
abans era equipament en sòl urbà, que l’Ajuntament es va comprometre de 
posar-la com a SNU, els usos que es plantegen com a dominants (agrícola, 
forestal i de lleure), i com a compatibles (restauració, educació, esportiu, 
cultural, associatiu i turisme rural), s’haurien de complementar en: E1. 
Docent, E2. Sanitari-assistencial, E3. Administratiu / serveis / proveïment, E4. 
Cultural-social i religiós, E5. Esportiu i E9. Mediambiental. 

 No obstant, amb caràcter particular de l’element, i pel que fa a la seva 
incorporació en el Catàleg, es permeten altres usos, com per exemple: 
elaboració, comercialització i emmagatzematge dels productes agraris i 
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derivats de l’explotació de Gallecs i de l’entorn proper, equipaments i serveis 
comunitaris que estiguin vinculats funcionalment al medi rural (d’acord amb 
l’art. 47.1.b RLU), alberg de joventut, casa de colònies, establiments de 
turisme rural, restauració, punt d’informació,  activitats col·lectives de 
caràcter esportiu, cultural, educació en el lleure i d’esbarjo (d’acord amb l’art. 
47.1 a RLU) i  desmuntables per a celebracions a l’aire lliure, condicionat per 
la seva pròpia temporalitat, en cap cas superior a 6 mesos, i amb un 
compromís de restauració de la realitat física alterada en el moment del 
desmantellament. 

 Aquests usos possibles no han de suposar en cap moment una alteració de les 
característiques i valors de l’element o parts de l’element, que està inclòs en 
el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic.  

f. L'informe de la CTUB determina que cal eliminar de l'article 150 de la 
normativa del POUM la possibilitat d'ampliar la masia de Can Maiol amb un 
sostre addicional del 20%; per tant, es modifica aquest articulat i tots aquells 
que fa referència al sostre addicional, tant de la Masia de Can Maiol com a 
altres masies i cases rurals. 

g. L'informe de la CTUB determina que cal ajustar els paràmetres de les claus 
urbanístiques del POUM als paràmetres del Pla comarcal  de Sabadell; o bé 
justificar si es produeix increment de sostre, cas en el qual caldrà justificar 
l'oportunitat d'aquest major sostre. 

 Amb caràcter general s’han ajustat els paràmetres de les claus urbanístiques 
del POUM com a transposició de les claus del planejament vigent, encara que 
en molts casos s’ha buscat la regularització de les claus urbanístiques amb la 
voluntat de reduir el número d'aquestes. Aquest fet ha donat lloc a modificar 
en alguns casos certs paràmetres urbanístics de les claus, però no amb la 
intenció d’augmentar l'aprofitament urbanístic.  

 Així, amb general s'ha respectat l'índex d'edificabilitat, modificant altres dels 
paràmetres urbanístics com poden ser l'ocupació, les distàncies a llindars, les 
alçades reguladores,....  Evidentment, aquests canvis s'han realitzat per 
interès general. 

 En els casos de zones d'edificacions plurifamiliars, amb una volumetria 
consolidada, s'ha determinat una clau específica en funció d'un sostre màxim 
determinat en funció d'uns gàlibs establerts en base a l'edificació existent.  

h. L'informe de la CTUB determina que cal eliminar el paràgraf referent a la 
possibilitat de reconèixer major sostre en els articles 315 i 319 (actualment 
articles 325 i 329), o bé justificar que no hi ha increment; o, en cas que es 
produeixi major edificabilitat, justificar-ne la necessitat i l'oportunitat.   

 En les zones de Front ordenat segons alineació a vial (clau 2a i 2b) i les zones 
d’Illa tancada ordenada segons alineació a vial (clau 3a i 3b) hi ha un canvi 
dels paràmetres urbanístics que provoca en molts casos un increment de 
l’aprofitament, en funció d'una nova ordenació en el centre urbà, amb una 
tipologia edificatòria molt més adient i amb uns criteris d'uniformitat, que 
evidentment són clarament d'interès general. 
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 La solució utilitzada es justifica per la necessitat i l'oportunitat pel que fa 
aquesta nova solució de configuració i regularització de les illes, amb una idea 
global del context urbà. 

 Amb caràcter general, es realitza el càlcul del nou aprofitament en 
comparació a l'aprofitament existent segons el planejament vigent, per tal de 
calcular els estàndars urbanístics de zones verdes i equipaments necessaris i 
que li corresponen en el conjunt del municipi.  

 Per altra banda, s’ha eliminat de l’actual art. 31.1 NNUU l’última part del 
primer paràgraf, que feia referència a la cessió d’aprofitament en sòl urbà 
consolidat; i s’ha eliminat també l’apartat 3 de l’actual art. 305, que establia 
aquesta cessió per a les zones 2a, 2b, 3a i 3b. 

i. L'informe CTUB determina que cal eliminar de la normativa urbanística del 
document del POUM els articles 333 i 361, així com tots aquells que 
determinin claus urbanístiques per al sòl urbanitzable i eliminar la referència 
d'aplicació d'aquestes claus als nous desenvolupaments. 

 En conseqüència i amb caràcter general, no s’especifiquen i es determinen 
claus urbanístiques en sòl urbanitzable en els plànols i en les fitxes 
corresponents, i seran els planejaments derivats els qui acabaran de definir 
aquestes zones. 

 El document del POUM que es presenta a aprovació provisional i definitiva 
exclusivament determina en els plànols de zones i en les fitxes dels diferents 
sectors de planejament (SUDs i PMUs), aquells sistemes que considera 
vinculants, i disposa en la normativa d'unes claus amb uns paràmetres bàsics 
que acabarà de definir el Pla parcial. 

 El document del POUM per la seva aprovació inicial tenia la voluntat de anar 
més enllà i definir unes estratègies i unes claus que donin un tipus 
d’ordenació i d’usos concrets. No obstant, en funció de l'informe de Comissió 
d'Urbanisme, aquestes estratègies o determinacions es poden establir en la 
fitxa corresponent del Pla de Millora Urbana o del Sòl Urbanitzable Delimitat 
sense concretar la situació, la forma geomètrica, la superfície,... en els plànols 
corresponents. 

 En conseqüència, tot i que no s’eliminen de la normativa els articles que fan 
referència a les claus urbanístiques en sòl urbanitzable (SUDs) o en sòl urbà 
no consolidat (PMUs), ja que defineixen alguns paràmetres urbanístics que es 
consideren fonamentals, per tal de unificar criteris d'ordenació en el territori, 
s'eliminen les referències d'aquestes claus en els plànols corresponents, no 
definint ni concretant en cap moment la situació, la forma geomètrica i la 
superfície d'aquestes zones. 

 Aquestes claus definiran uns paràmetres generals, de caràcter vinculant, però 
posteriorment els nous sectors acabaran de definir i concretar. 

 Aquestes claus son les següents:  

- 4s. Blocs plurifamiliars d’ús mixt en ordenació volumètrica flexible 
 (en nous sectors en sòl urbà - PMU- i en sòl urbanitzable - SUD) 
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- 5s. Cases agrupades en conjunts en filera o aparellades en ordenació 
volumètrica flexible. 

 (en nous sectors en sòl urbà - PMU- i en sòl urbanitzable - SUD) 

- 7s. Indústria en ordenació volumètrica flexible 
 (en el nou sector de sòl urbanitzable SUD-10. Industrial-Llevant) 

- 8a1. Residencial-hoteler / Hoteler / Restauració 
  (nou sector de sòl urbà PMU-08. Can Cortés) 

- 8a2. Residencial-hoteler / Hoteler / Restauració 
  (nou sector de sòl urbanitzable SUD-01. Forn del Vidre) 

- 8a3. Residencial-hoteler / Hoteler / Habitatge 
  (nou sector de sòl urbanitzable SUD-08. El Pedró) 

- 8s. Serveis i activitats en ordenació volumètrica flexible  
   (nou sector de sòl urbanitzable - SUD-10. Industrial Llevant) 
 

 Tot i així s'han eliminat algunes claus urbanístiques tant de la normativa com 
dels plànols, per tal d'unificar criteris i clarificar quines son les zones 
vinculants i aquelles que s'han d'acabar de definir en les figures de 
planejament derivades. 

j. Seguint amb els criteris de l'informe de la CTUB, s'elimina el concepte d'índex 
d'edificabilitat net en el sòl no urbanitzable, establint una gradació del sostre 
màxim admès en funció de la superfície de parcel·la en la regulació de les 
construccions agrícoles ramaderes i forestals, tal com es determina en els 
articles corresponents del sòl no urbanitzable.  

k. També seguint amb els criteris determinats en l'informe CTUB, es 
suprimeixen els aspectes referits a sostre màxim, ampliacions, divisió 
horitzontal, ... de les masies i cases rurals de la normativa urbanística del 
POUM, amb la indicació expressa de la subjecció d'aquestes edificacions a la 
regulació establerta en el catàleg de masies i cases rurals, per tal d'evitar 
repeticions i contradiccions. Totes les condicions específiques de les masies i 
cases rurals, en base a l’art. 47.3.bis TRLU, queden establertes exclusivament 
en el Catàleg i no en la normativa del POUM. 

20. Pel que fa al catàleg de masies i cases rurals, l'informe CTUB ha donat lloc a les 
modificacions següents:  

a. S’elimina de la normativa del Catàleg de masies i cases rurals la intervenció 
de substitució, i es regula la reconstrucció d'acord amb el document de 
Directrius de contingut per al Catàleg de masies i cases rurals de la DGOTU.  

b. S'estableix a la normativa que, en termes generals, no s'admeten les 
ampliacions; si be es permeten en casos excepcionals per tal de poder 
desenvolupar el nou ús col·lectiu de l'assentament i, en cas d'ús d'habitatge, 
només per aconseguir les condicions mínimes d'habitabilitat. 
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 En supòsits de divisió horitzontal no s'admet l'ampliació i també s’elimina el 
supòsit de realitzar noves edificacions independents. 

c. En la normativa s’elimina la previsió dels usos d'oficines i administratiu com a 
admesos al Catàleg; així mateix, es matisa que les activitats de punts 
d'informació estan relacionades amb el medi natural i l'entorn. 

 No obstant, sí es permeten els usos d’oficines i administratiu que estiguin 
relacionats amb la pròpia activitat. També es permet l'ús d'oficines de 
professionals lligats a l’activitat familiar o rural. 

d. En la normativa es fixa un sostre mínim existent de 1.000 m2st per a la 
implantació de l'ús hoteler, d'acord amb el document de Directrius de 
contingut per al Catàleg de la DGOTU. 

e. En la normativa es regula el supòsit de ruïnes d'acord amb el document de 
Directrius de contingut per al Catàleg. 

f. En la normativa es distingeixen aquelles construccions auxiliars recuperables 
susceptibles d'incloure’s al Catàleg per ésser destinades als usos de l'art. 
47.3.bis del TRLLU, d'aquelles construccions rurals que, si bé poden estar 
vinculades a la masia o casa rural, no estan incloses en el Catàleg i es regulen 
per la normativa general del sòl no urbanitzable. Els tipus de construccions 
s’identifiquen a cadascuna de les fitxes. 

g. S’elimina l'article de la normativa del Catàleg que feia referència a possibles 
expropiacions (art. 14). 

h. Es fixen en cada fitxa, cas a cas, els usos admesos per cadascuna de les 
edificacions. Cada element del catàleg tindrà uns usos específics, i no de 
manera generalitzada com es realitzava en l'anterior document. Aquests usos 
específics van en funció de la superfície de la masia, de la seva ubicació, de la 
relació amb la xarxa principal de carrers o de carreteres que estructuren el 
territori,... 

i. En cadascuna de les fitxes s’indica l'època de construcció de la masia o casa 
rural; s’exclouen del Catàleg aquelles construccions posteriors a l'any 1956, 
les quals queden únicament en l’Inventari. 

j. Es defineix clarament en el document la jerarquia d'aplicació de la protecció 
establerta per altres instruments de planejament, en cas que hi hagi 
contradicció. 

k. Es corregeix l’errada detectada de regular els usos de les fonts i els jaciments 
mitjançant el Catàleg de masies i cases rurals. 
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21. Altres temes en general: 

a. La zonificació que es planteja al SUD-10 Industrial Llevant. 

 L’impacte visual que suposa l’ubicació del sector en l’entrada del municipi, a 
banda i banda de la via principal que el travessa, justifica que el POUM 
incorpori un seguit de precisions sobre l’ordenació futura, dirigits a evitar que 
el front de l’Av. Catalunya s’hi construeixin edificacions de caràcter industrial i 
que els espais exteriors de les edificacions malmetin la imatge en aquest punt 
estratègic del municipi.  Així, respectant que serà el futur Pla Parcial 
l’instrument de desenvolupament urbanístic, s’ha previst que aquest haurà 
de respectar necessàriament uns mínims paràmetres i determinacions de 
caràcter vinculant.  Així s’ha establert en l’art. 397 de les NNUU (clau 7s), en 
l'article 416 de les NNUU (clau 8s)  i en la fitxa corresponent del SUD-10. 
Industrial Llevant (art. 506 de les NNUU) 

b. SUD-06 Av. Camí Reial 

 La referència de la CTUB a la possibilitat de mantenir la totalitat de l’illa de 
transició entre els dos tipus de sòl amb usos públics i equipaments es realitza 
amb caràcter de mera recomanació.  Estudiat el suggeriment, es conclou que 
el tractament d’aquesta problemàtica hauria de quedar remès a la fase de Pla 
Parcial, on hi haurà més elements d’anàlisi que permetin adoptar la millor 
opció. 

 L'informe del Departament de Territori i Sostenibilitat ens determina que la 
posició del sistema dotacional pot generar incompatibilitats de convivència 
entre l'ús residencial i industrial, que és precisament un dels objectius a 
solucionar en l'ordenació d'aquest nou sector; per tant, quan es realitzi el Pla 
parcial d'aquest sector, es buscarà la manera per tal de solucionar el 
problema, que possiblement passa per reubicar aquest sistema. 

c. SUD-07 Can Boter 

 No es pot compartir l’apreciació de la CTUB, respecte a que les parcel·les 
edificades de l’àmbit es podrien considerar SUC, ja que la seva clau 
urbanística és d'urbanitzable. Per tant, l'àmbit d'aquest SUD-07 Can Boter, 
definit en aquest document sembla que seria el lògic tenint en compte el 
règim del sòl existent. 

d. PMU-07 Camí Reial i PAU-27 Industria 

 Pel que fa al PMU-07 i PAU-27 es recomana per part del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de tractar aquests dos polígons com un sòl paquet, i 
d’aquesta manera aconseguir alliberar el front de l’Av. Catalunya i poder 
aconseguir una peça d’espais lliures de majors dimensions. 

 No obstant estudiada la proposta, es conclou que no és possible atendre’l 
donat que els terrenys provenen d’antecedents de planejament i gestió 
diferenciats.  



57 

 El  PAU-27 es considera Sòl Urbà No Consolidat, al igual que el PMU-07, però 
el PAU és un polígon delimitat sobre un àmbit amb aprofitaments ja 
reconeguts pel planejament anterior a la vigència del nou POUM i 
patrimonialitzats. 

e. PAU-31. Carolines-Salzes 

 En l’informe es recomana de considerar la possibilitat d’ubicar el sostre a 
tocar de les edificacions actuals i no partir la zona verda actualment 
urbanitzada per la meitat, fet que a l’hora permetria tapar els darreres de les 
edificacions unifamiliars i fer un front de façana. 

 No obstant, estudiada la proposta, es conclou que es deixi tal com es 
determinava anteriorment, en funció de l'ordenació prevista, la delimitació 
de l'espai lliure o zona verda i l'estructura peatonal de relació dels diferents 
espais. 

f. PAU-31. Carolines-Salzes / PAU-32. Carolines-Albes / PAU-33. Carolines-
Pollancres / PMU-03. Serra Plegamans 

 En l’informe es planteja traslladar aquests aprofitaments en un altre indret 
del municipi, en la mesura de que sigui possible, atès que ens trobem amb un 
aprofitament que ja preveia l’anterior planejament, per tal d’evitar l’impacte 
visual que poden generar les ordenacions des de la carretera C-59. 

 No obstant, tal com suggereix la CTUB, el sostre dels PAU-31/32/33 i el PMU-
03 Serra Plegamans no es pot ubicar en un altre lloc. 

 Alternativament, es proposa incloure l’exigència d’un tractament de transició 
que permeti mitigar l’impacte visual. 

 Per tal de minorar l'impacte visual que pugui generar aquesta implantació 
residencial des de la variant, serà obligatori de realitzar una franja, que pot 
ser espai públic o privat, amb un tractament adequat de vegetació arbustiva i 
de plantació d'arbres que permeti aconseguir una franja de vegetació que faci 
de transició i protecció, per garantir el menor impacte, i esmorteeixi els 
impactes derivats de l'efecte vora i també faci de barrera acústica. 

 I, en aplicació dels criteris també establerts en la resolució favorable sobre la 
memòria ambiental, s’inclouen majors precisions per garantir el menor 
impacte. 

g. SUD-01 Forn del Vidre 

 Davant la preocupació mostrada per la CTUB respecte als sòls obtinguts per 
cessió urbanística per part de l’Ajuntament, cal precisar que les cessions 
previstes en el SUD-01 són addicionals als estàndars mínims que corresponen 
al desenvolupament del sector.  Per tant, no computen dins el compliment 
d’aquests estàndars.  



58 

h. El PAU-29. La Marinada 

 El PAU-29 La Marinada comprèn una peça de sòl d'equipaments públics que 
actualment es de propietat privada, i per tant l'objectiu del POUM és la 
transformació d'aquest equipament en residencial i comercial, i alhora la 
cessió d’aprofitament que genera l’operació permetrà col.locar un 
equipament municipal en la planta baixa de les noves edificacions. 

 La transformació també ha de possibilitar compensar les despeses per poder 
traslladar l’escola d’educació primària La Marinada al recinte de l’escola 
secundària, atesa la necessitat de modernització. 

 Tanmateix el document no explicava on es troba actualment l’escola primària 
i la secundària, cosa que en el document per la seva aprovació provisional i 
definitiva s'explica clarament les intencions, en la fitxa corresponent: 

 ..."La delimitació d'aquest polígon d'actuació permetrà i comportarà el 

trasllat de l’escola d’Educació Primària de “La Marinada” a unes noves 

instal·lacions, al costat del recinte d’Educació Secundària de la mateixa 

escola “La Marinada”, situada al passeig de La Carrerada cantonada Camí 

de Can Pavana. En l’actualitat les instal·lacions de Primària de l'escola de 

“La Marinada” presenten un problema important d’espai i una gran 

necessitat de modernització. Aquest nou PAU possibilitarà el seu trasllat i 

la construcció d'un edifici i unes instal·lacions noves al costat de l'escola 

d’Educació Secundària, per tal d’aprofitar i compartir les instal·lacions, 

fent més viable el seu manteniment."... 

i. El PAU-41. Industrial Can Parera  

 En el PAU-41 Industrial Can Parera es determina una càrrega externa que és 
la realització d’una passera que comunica a l’altra banda de la riera de Caldes, 
i aquesta tal com s’explica en la fitxa corresponent es realitzarà quan s’hagi 
fet el nou pont de la via interpolar prevista.  

 Aquesta càrrega es reparteix entre el PAU-41 Industrial Can Parera, PAU-08. 
Can Parera, PMU-11. Barri de Can Parera. 

 No obstant, en base a la dificultat de realitzar aquesta passera, condicionada 
al nou pont que ha de fer la Generalitat de Catalunya, el cost econòmic que 
aquesta comporta i el repartiment entre tres polígons, s'ha eliminat aquesta 
càrrega externa, per tal d'incorporar-la com a una actuació a fer, en el 
moment que es realitzi el nou pont. 

 

Palau-solità i Plegamans, febrer de 2015  

L’equip redactor, 

 

Santi Bertran Rafel          
Dolors Clavell Nadal 


